OHP effectief wapen om
look-alikes te bestrijden?
Is er een plaats tussen de sterren waar ik heen kan gaan
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Menno Heerma van Voss

Bestrijding van look-alikes in NL
▪ IE-rechten
▪ OD – slaafse nabootsing
▪ OHP?
▪ OHP (6:193a-j BW) - lex specialis - onderdeel van Titel 3
Onrechtmatige daad van Boek 6 BW Algemeen gedeelte van het
verbintenissenrecht

OHP i.p.v. slaafse nabootsing?
HR 17 april 2015 (Simba v Hasbro) r.o. 3.8.4 en 3.8.5
▪ noch considerans (6, 8, 12 en 14), noch tekst OHP-Rl. (art. 3
lid 1) biedt enig aanknopingspunt voor de veronderstelling
dat het toepassingsgebied van de richtlijn zich mede uitstrekt
tot oneerlijke concurrentie tussen ondernemingen (waartoe
de slaafse nabootsing behoort).
▪ ook in andere lidstaten wordt aangenomen dat de regels
voor (onder meer) slaafse nabootsing niet Unierechtelijk zijn
geharmoniseerd.
▪ voor zover het vorenstaande niet als een acte clair zou
moeten worden aangemerkt, ziet de Hoge Raad ook op dit
punt geen aanleiding tot het stellen van prejudiciële vragen,
nu het hier een kort geding betreft.

OHP i.p.v. slaafse nabootsing?
HR Concl. AG 19 december 2014 (My Little Pony - Simba) r.o.
2.21 - 2.33
▪ OHP ziet alleen op B2C handelingen en B2B is aan lidtstaten
▪ “6. (…) Deze richtlijn is niet van toepassing of van invloed op de nationale
wetten betreffende oneerlijke handelspraktijken die alleen de
economische belangen van concurrenten schaden of betrekking hebben
op transacties tussen handelaren; met volledige inachtneming van het
subsidiariteitsbeginsel behouden de lidstaten de mogelijkheid dergelijke
praktijken aan banden te leggen, overeenkomstig de communautaire
wetgeving, indien zij zulks wensen. (…)

OHP i.p.v. slaafse nabootsing?
HR Concl. AG 19 december 2014 (My Little Pony - Simba) r.o.
2.21 - 2.33
▪ OHP t.b.v. bescherming consument en indirect concurrent
▪ 8. Deze richtlijn beschermt de economische belangen van de consument
op rechtstreekse wijze tegen oneerlijke handelspraktijken van
ondernemingen jegens consumenten. Daarnaast beschermt zij indirect
legitieme ondernemingen tegen concurrenten die de regels in de richtlijn
niet in acht nemen; hierdoor is binnen het toepassingsgebied van deze
richtlijn een eerlijke concurrentie gewaarborgd. Uiteraard zijn er andere
handelspraktijken waardoor weliswaar niet de consumenten maar wel
concurrenten en zakelijke klanten worden benadeeld. De Commissie dient
zorgvuldig na te gaan in hoeverre buiten het toepassingsgebied van deze
richtlijn communautair optreden op het gebied van oneerlijke concurrentie
noodzakelijk is en in voorkomend geval een wetgevingsvoorstel
betreffende die andere aspecten van oneerlijke concurrentie op te stellen.

OHP i.p.v. slaafse nabootsing?
HR Concl. AG 19 december 2014 (My Little Pony - Simba) r.o.
2.21 - 2.33
▪ OHP maximum harmonisatie
▪ 12. Door de harmonisatie zullen zowel consumenten als ondernemingen
aanzienlijk meer juridische zekerheden krijgen. Zij zullen zich kunnen
verlaten op één regelgevend kader op basis van duidelijk omschreven
rechtsbegrippen dat alle aspecten van oneerlijke handelspraktijken in de
gehele Europese Unie regelt. Daardoor zullen de belemmeringen worden
weggenomen welke het gevolg zijn van de fragmentarische regels inzake
eerlijke handelspraktijken, die de economische belangen van de
consumenten schaden en zal de interne markt op dit gebied kunnen
worden voltooid.

OHP i.p.v. slaafse nabootsing?
HR Concl. AG 19 december 2014 (My Little Pony - Simba) r.o.
2.21 - 2.33
▪ Geen bescherming tegen look-alikes tenzij sprake van (altijd)
misleidende (herkomst)verwarring
▪ 14. (…) Deze richtlijn beoogt niet de keuze van de consument te beperken
door de verkoopbevordering van “look-alike”-producten te verbieden,
tenzij de gelijkenis bij de consument verwarring doet ontstaan over de
commerciële oorsprong van het product en derhalve misleidend is. (…)”

OHP nodig en nuttig voor bestrijding van
look-alikes?
▪ We hebben toch IE-rechten en de slaafse nabootsingsleer in NL!
▪ HR: wisselt OHP niet in voor slaafse nabootsing!? (Verkade p. 37)
▪ Geen plaats voor OHP bescherming naast slaafse nabootsing?
▪ Of alleen OHP bescherming tegen look-alikes als er sprake is van
herkomstverwarring (commerciële oorsprong)?
▪ Of is er meer?
▪ Oneerlijke mededinging kent immers verschillende vormen
▪ OHP Rl. kent ruime definitie van oneerlijke handelspraktijk

Wat is een look-alike?
▪ Look-alike = products which look
similar to other products
(vergelijk ov 14 Nlse OHP Rl. met En, De, Fr en Es OHP Rl.)

▪ Look-alike:
▪ is meer dan alleen gebruik van
gelijkende vormgeving, kleurstelling,
teksten op (verpakking van) product?
▪ is ook betreffende gelijkende
marketing en reclame: reclame,
displays, reclame tune, advertising
property, BN-er, website, app, ….

Oneerlijke mededinging
Unieverdrag van Parijs - art. 10bis
1. De landen der Unie zijn gehouden aan hen, die tot de Unie behoren, een
daadwerkelijke bescherming te verlenen tegen de oneerlijke mededinging.
2. Elke daad van mededinging, strijdig met de eerlijke gebruiken in nijverheid en
handel, levert een daad van oneerlijke mededinging op.
3. Met name zullen moeten worden verboden:
1° alle daden, welke ook, die verwarring zouden kunnen verwekken door
onverschillig welk middel ten opzichte van de inrichting, de waren of de
werkzaamheid op het gebied van nijverheid of handel van een concurrent;
2° (..)
3° aanduidingen of beweringen, waarvan het gebruik zich bij het handel drijven
leent tot het verwekken van verwarring bij het publiek omtrent de aard, de
wijze van vervaardiging, de kenmerken, de bruikbaarheid of de hoeveelheid van
de waren.

OHP - meer dan misleidende reclame en
verwarring
▪ handelspraktijk: iedere handeling, omissie, gedraging, voorstelling van zaken of
commerciële communicatie, met inbegrip van reclame en marketing, van een handelaar,
die rechtstreeks verband houdt met de verkoopbevordering, verkoop of levering van een
product aan consumenten
▪ Oneerlijke handelspraktijk (art. 6:193b BW):
▪ indien een handelaar handelt:
a. in strijd met de vereisten van professionele toewijding,
en
b. het vermogen van de gemiddelde consument om een geïnformeerd besluit te
nemen merkbaar is beperkt of kan worden beperkt, waardoor de gemiddelde
consument een besluit over een overeenkomst neemt of kan nemen, dat hij anders
niet had genomen [verkeerd transactiebesluit]
▪ in het bijzonder oneerlijk indien een handelaar:
a. een misleidende handelspraktijk verricht (artt. 6:193c - 193g) of
b. een agressieve handelspraktijk verricht (artt. 6:193h - 193i).

OHP meer dan (misleidende) reclame en
verwarring
▪ professionele toewijding: normale niveau van bijzondere vakkundigheid en van
zorgvuldigheid dat redelijkerwijs van een handelaar ten aanzien van consumenten mag
worden verwacht, in overeenstemming met de op hem rustende verantwoordelijkheid,
voortvloeiend uit de voor die handelaar geldende professionele standaard en eerlijke
marktpraktijken
▪ besluit over een overeenkomst: een door een consument genomen besluit over de vraag
of, en, zo ja, hoe en op welke voorwaarden hij een product koopt, geheel of gedeeltelijk
betaalt, behoudt of van de hand doet, of een contractueel recht uitoefent in verband
met het product, ongeacht of de consument overgaat tot handelen

Misleidende OHP - art. 6:193c(1) BW
Een handelspraktijk is misleidend indien informatie wordt verstrekt die feitelijk onjuist is of
die de gemiddelde consument misleidt of kan misleiden, al dan niet door de algemene
presentatie van de informatie, zoals ten aanzien van:
▪ a. het bestaan of de aard van het product;
▪ b. de voornaamste kenmerken van het product, zoals beschikbaarheid, voordelen,
risico’s, uitvoering, samenstelling, accessoires, klantenservice en klachtenbehandeling,
procedé en datum van fabricage of verrichting, levering, geschiktheid voor het gebruik,
gebruiksmogelijkheden, hoeveelheid, specificatie, geografische of commerciële
oorsprong, van het gebruik te verwachten resultaten, of de resultaten en wezenlijke
kenmerken van op het product verrichte tests of controles;
▪ c. de verplichtingen van de handelaar, de motieven voor de handelspraktijk en de aard
van het verkoopproces, een verklaring of een symbool in verband met directe of
indirecte sponsoring of erkenning van de handelaar of het product;

Misleidende verwarrende marketing - art.
6:193c(2)(a) BW
▪ Als misleidend wordt eveneens beschouwd een handelspraktijk die in haar
feitelijke context, al haar kenmerken en omstandigheden in aanmerking
genomen, de gemiddelde consument ertoe brengt of kan brengen een
besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, en
die het volgende behelst:
a) marketing van een product, onder andere door vergelijkende reclame,
op zodanige wijze dat verwarring wordt geschapen met producten,
handelsmerken, handelsnamen en andere onderscheidende kenmerken
van een concurrent

Altijd misleidende herkomstverwarring - art.

6:193g(m) BW
▪ Een product dat lijkt op een door een bepaalde fabrikant vervaardigd product op een zodanige
wijze promoten dat bij de consument doelbewust de verkeerde indruk wordt gewekt dat het
product inderdaad door die fabrikant is vervaardigd, terwijl zulks niet het geval is.
▪ Ov. 14. OHP Rl. Deze richtlijn beoogt niet de keuze van de consument te beperken door de
verkoopbevordering van “look-alike”-producten te verbieden, tenzij de gelijkenis bij de consument
verwarring doet ontstaan over de commerciële oorsprong van het product en derhalve misleidend
is.
▪ ziet op:
▪ misleidende verwarrende marketing (art. 6:193c(2)(a) BW)? (Verkade, p. 45)
▪ of altijd misleidende herkomstverwarring (art. 6:193g(m) BW)?

Tussenstand
▪ Alleen OHP bescherming tegen:
▪ altijd misleidende herkomstverwarring: look-alike producten die (doelbewust)
herkomst)verwarringsgevaar creëren
▪ en of ook: misleidende verwarrende marketing: verwarrende marketing van look-alike
producten die kan leiden tot verkeerd transactiebesluit

▪ Misleiding zwaarder criterium dan verwarringsgevaar bij slaafse nabootsing
▪ Misleidende OHP = verwarring die kan leiden tot verkeerd transactiebesluit
(zie Verkade & Geerts & Vollebregt, p.27-28)?
▪ Al met al lijkt art. 6:193c(2)(a) BW aan bestaande beschermingsregels [IE-rechten en slaafse
nabootsing] voor A-merk-fabrikanten niets toe te voegen, tenzij - buiten het productuiterlijk als
zodanig - de (wijze van) marketing het verwarringsgevaar nu juist oproept. (Verkade, p. 46)

Vrz. Rb. Den Haag 20 juli 2015 amaryllisbollen
▪ Geen inbreuk auteursrecht (geen werk: triviaal, technisch
bepaald)
▪ Geen slaafse nabootsing
▪ ondanks dat bepaalde uitvoeringen op zijn minst
genomen de indruk wekken dat zij zijn ontleend

▪ Eiser: OHP, wijze van aanbieden -> herkomst
verwarringsgevaar

Vrz. Rb. Den Haag 20 juli 2015 amaryllisbollen
▪ Vzr. RB. geen OHP
▪ daargelaten de toepasselijkheid van 6:193a e.v. BW
▪ Geen verwarring door uiterlijk bol
Kébol verkoopt bollen onder eigen naam.
▪ gebruik aanduiding ‘eyecatcher’ is gebruikelijk in reclame en niet
te monopoliseren (ook niet als merk gedeponeerd)
▪ ‘Touch of Wax’, al dan niet i.c.m. ‘Velvet’ of ‘Specials’ voldoende
afstand van Waxz, Velvet Touchz en Specialz, (kenmerkende ‘z’
niet overgenomen)
▪ gebruik term ‘uniek’ vrij gebruikelijke vorm van overdrijving in
reclame en consument zal door louter gebruik ervan niet
verwachten dat Kébol de eerste of enige aanbieder is
▪ uitingen tezamen leidt niet tot verwarring zaaien omtrent
herkomst, nu voldoende duidelijk is dat bollen van gedaagde
afkomstig zijn

Vzr. Rb. Midden Nederland, 30 december
2015 (GSK - Sandoz- paarse inhalers)
▪ Geen merkinbreuk, want kleurmerk paars nietig
▪ Geen slaafse nabootsing
▪ Sandoz heeft al het mogelijke & nodige gedaan
om verwarringsgevaar te voorkomen
▪ Geen misleidende reclame ex art 6:194 BW
▪ kleur paars is geen “mededeling” van enig feit

Vzr. Rb. Midden Nederland, 30 december
2015 (GSK - Sandoz- paarse inhalers)
▪ Concurrent komt wel beroep toe op OHP, maar
▪ ondanks publieksreclame receptgeneesmiddelen verboden
is, OHP wel van toepassing
▪ via verpakkingen & informatiefolders wordt informatie
overgebracht op patiënt/consument
▪ patiënt/consument niet degene die uiteindelijk
transactiebesluit neemt, maar arts / apotheker, hoewel
patiënt voorkeur kan uitspreken
▪ arts/apotheker geen consument i.d.z.v. OHP

▪ Geen beroep op OHP
▪ Evenmin sprake van misleiding of verwarring i.d.z.v.
OHP, nu geen verwarring onder slaafse nabootsing

Hof Arnhem-Leeuwarden 20 december 2016
(Pizzarette)
▪ Wel slaafse nabootsing
Niet oplettende consument, ook indien hij beide producten
op een verkoopwebsite naast elkaar ziet, kan beide
producten met elkaar verwarren.
Dit gevaar voor verwarring wordt door naamsvermelding
van Trebs niet weggenomen. Daarvoor is die vermelding te
ondergeschikt.

Hof Arnhem-Leeuwarden 20 december 2016
(Pizzarette)
▪ Geen rechtstreeks beroep OHP
▪ Wel indirect beroep op OHP
via correctie Langemeijer
OHP strekt zich mede uit tot belangen van concurrent van
een handelaar die zich jegens consumenten schuldig maakt
aan misleidende handelspraktijken
(ov 8 OHP Rl.)
▪ Mooie U-bocht, maar niet meer nodig sinds HvJEU 17
oktober 2013 (RLvS/Stuttgarter Wochenblatt), r.o. 40
▪ Helaas geen oordeel o.b.v. (indirecte) OHP, want eiser heeft
OD niet uitgewerkt

OHP effectief wapen om look-alikes te
bestrijden?
▪ Nee, in Nederland is dat kennelijk niet het geval
▪ OHP (nog) geen alternatief voor slaafse nabootsing
▪ Hooguit voor de marketing van look-alike producten
▪ En indien geen (herkomst)verwarring dan ook geen OHP
▪ OHP biedt niets meer dan slaafse nabootsing
▪ Eerder zwaardere criteria (verkeerd transactiebesluit)

▪ Dank voor u aandacht
▪ Zo. Nu eerst een ……….

OHP effectief wapen om look-alikes te
bestrijden?
Is er een plaats tussen de sterren waar ik heen kan gaan
Ik heb getwijfeld over België

Ondervrz. Rb. van koophandel Brussel
5 december 2011 (Lego / TKS)
▪ Geen nietig vormmerk (m.b.t. waren in klassen
14, 16, 20)
▪ Geen merkinbreuk, want geen (in)direct verwarringsgevaar
(niet aangetoond)
▪ Merkenrechtelijke vordering sluit WMPC (OHP)
vordering NIET uit
▪ Hoewel gevraagde maatregelen onder beide
identiek zijn, zijn de grondslagen verschillend
▪ Merkrechten: bescherming van een monopolie
WMPC (OHP) bescherming van de consumenten

Ondervrz. Rb. van koophandel Brussel
5 december 2011 (Lego / TKS)
▪ Lego geniet erg hoog kwaliteitsaura
▪ Verwarring omtrent de commerciële oorsprong van TKSproducten vloeit voort uit gebruik van herkenbare Lego
blokvorm
▪ Consument zal het systematische gebruik van ronde
knoppen op TKS verpakkings- en presentatiemateriaal niet
anders interpreteren dan als een uiting van een directe of
indirecte ondersteuning die TKS geniet van Lego
▪ Aanwezigheid merk "ICE-WATCH" doet daaraan niets af. Dat
look-alike duidelijk een ander merk betreft, is geen excuus

Ondervrz. Rb. van koophandel Brussel
5 december 2011 (Lego / TKS)
▪ Wel (in)directe herkomstverwarring - verwijzing naar ov 14 OHP-Rl. als een consument denkt dat TKS-producten in werkelijkheid van
Lego of een met Lego verbonden onderneming afkomstig zijn, dit het
koopgedrag van de consument kan beïnvloeden
▪ Consument die misleid is omtrent commerciële oorsprong van TKSproducten zal ertoe geneigd zijn deze aan te kopen omwille van de
kwaliteitsgarantie die hij associeert met Lego
▪ Misleidende endorsement - ook inbreuk ex art. 88,3° WMPC
▪ Misleidend is (…)
een verklaring of een symbool in verband met directe of
indirecte sponsoring of erkenning van de handelaar of het
product;
[vgl. art 6(1)(c) OHP Rl. & 6:193c(1)(c) BW]

Ondervrz. Rb. van koophandel Brussel
5 december 2011 (Lego / TKS)
▪ Vreemd of niet?!
▪ Geen merkinbreuk, want:
▪ geen (in)direct verwarringsgevaar (geen aantasting van
essentiële herkomstfunctie)
▪ Wel OHP, want:
▪ Wel (in)direct verwarringsgevaar
▪ Hoezo misleiding zwaarder criterium
▪ Ook OHP i.d.z.v. inkopiëren van kwaliteitsfunctie
(reputatie & goodwill)?
▪ Ook OHP i.d.z.v. misleidende endorsement?

Hof van beroep te Brussel, 21 oktober 2013
Maes / Blue
▪ Merkinbreuk (ex art. 2.20(1)(c)BVIE
▪ Oneerlijke mededinging
▪ artt. 95 WMPC en 10(2) UvP
▪ OHP
▪ art. 89(1) WMPC [6:193c(2)(a) BW]
misleidende verwarrende marketing
▪ art. 91(13) WMPC [6:193g(m) BW]
altijd misleidende herkomstverwarring
▪ art. 10(3)(1) UvP

Hof van beroep te Brussel, 21 oktober 2013
Maes / Blue
▪ Oneerlijke mededinging
▪ door de omstandigheden waarmee lnbev kopieert, met name in
het kader van de presentatie en de marketing van haar product,
(..) er tevens sprake is van een imagotransfer of van een transfer
van de "look and feel" van het pilsbier van Maes naar het
Jupiter BLUE pilsbier van Inbev, en hiermee van haar faam en
goodwill, reeds opgebouwd van in 1880, minstens van in de
jaren '60.
▪ Een met het kleurmerk van Maes overeenstemmende kleur
wordt niet alleen gebruikt door lnbev voor pilsbier met een
verlaagd alcoholgehalte, doch eveneens voor de volledige
marketing en presentatie van dat product, met name concreet
de plastic folie die rond de blikjes wordt gewikkeld, de
kartonnen verpakking waarmee zes flesjes bier worden verpakt,
de etiketten die op de flesjes zijn aangebracht en de kartonnen
displays die bij de verkoop in de winkels worden gebruikt

Hof van beroep te Brussel, 21 oktober 2013
Maes / Blue
▪ OHP
▪ De visuele totaalindruk van de respectieve producten
is sterk gelijkend, mede gelet op de presentatie ervan
in de winkelrekken.
▪ Een gevaar op misleiding volstaat en dit is in casu, (..)
aanwezig. De gelaakte handelspraktijk van
marketing op zodanige wijze dat verwarring
aangaande de respectieve producten van de partijen
wordt geschapen, kan de gemiddelde consument er
immers toe brengen een besluit over een transactie
te nemen dat hij anders niet had genomen.

Vz. Rb. van Koophandel Brussel, 29 oktober 2014
– Pedigree DENTAstix (Mars) / Gedon Pet
▪ Merkinbreuk (ex art. 9.1.(c) GMVO)
▪ Gemeenschapsmodel inbreuk
▪ Oneerlijke mededinging
▪ artt. 95 WMPC en 10(2) UvP
▪ OHP
▪ art. 89(1) WMPC [6:193c(2)(a) BW]
misleidende verwarrende marketing
▪ art. 91(13) WMPC [6:193g(m) BW]
altijd misleidende herkomstverwarring
▪ art. 10(3)(1) UvP

Vz. Rb. van Koophandel Brussel, 29 oktober 2014
– Pedigree DENTAstix (Mars) / Gedon Pet
▪ OHP
▪ (in)direct verwarringsgevaar
▪ (..) beide kauwstokjes visueel in hoge mate
overeenstemmen (of dezelfde algemene indruk
wekken). Bijgevolg kan het geenszins worden
uitgesloten dat de consument, die dergelijke
consumptiegoederen vluchtig mee graait uit de
rekken, van oordeel kan zijn dat het litigieuze
kauwproduct in werkelijkheid Dentastix is of nog
dat het een B-versie daarvan is (een wit product of
goedkopere versie) en derhalve dat er een
economische of andere band bestaat tussen de
producenten ervan.

OHP in Nederland een effectief wapen om
look-alikes te bestrijden?
▪ Ja, dat hoort het wel te zijn, ook naast IE-rechten en en slaafse nabootsing, zoals in België

▪ Geen plaats voor OHP naast of i.p.v. slaafse nabootsing (HR My Little Pony/Simba) = geen acte clair
▪ Belang van OHP-bescherming is een (iets) andere dan bij IE-rechten en slaafse nabootsing
▪ Consumentenbescherming, en concurrent heeft afgeleid belang en kan er beroep op doen
▪ OHP meer dan alleen bescherming tegen (herkomst)verwarring vanwege gelijkende
vormgeving/verpakking look-alike product
▪ OHP is ook misleiding omtrent de voornaamste kenmerken van het product
▪ Misleiding door imago of kwaliteitstransfer: consument denkt dat look-alike dezelfde/soortgelijke
(onderscheidende) kenmerken / kwaliteitseigenschappen heeft
(art. 6:193c(1)(b) e/o art. 6:193c(2)(a) BW)

▪ OHP is ook misleidende marketing (art. 6:193c(2)(a) BW)
▪ Moet nog wel veel water door de Moezel en Maas vanuit Luxemburg en België naar Nederland
stromen

Maar nu echt eerst een …..
vragenrondje
en dan

▪ Menno Heerma van Voss
▪ voss@keenon.nl
▪ 020 6 204 402
▪ Met dank aan Paul Maeyaert (Altius Brussel)

