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ce Naar een bestemmingsrecht in het merkenrecht?

Uit het Gilette-arrest1 van het Europees Hof van Justitie
blijkt dat een derde onder de voorwaarden uiteengezet in
dat arrest gerechtigd is een merk te gebruiken wanneer dat
nodig is om de bestemming aan te duiden van een door
hem in de handel gebracht product. Waar in dat arrest
zodoende een soort van bestemmingsexceptie in het leven
werd geroepen, lijkt het Hof in het hier besproken arrest
de keerzijde van de medaille te belichten en een bestem-
mingsrecht in hoofde van de merkhouder te erkennen.

De procedure die ten grondslag lag aan deze prejudi-
ciële verwijzing betreft een vordering wegens merkin-
breuk die Coty Prestige Lancaster Group GmbH (“Coty
Prestige”) had uitgebracht tegen Simex Trading AG
(“Simex”). Coty Prestige vervaardigt en verhandelt ver-
schillende luxe parfums waarvoor zij zelf merken heeft
ingeschreven. Zij verhandelt verder ook luxe parfums
onder merken van derden. De verhandeling gebeurt via
een systeem van selectieve distributie. In het kader van
dat systeem levert Coty Prestige niet alleen de parfums
die voor verkoop bedoeld zijn, maar ook decoratie- en
reclamemateriaal dat zij gratis ter beschikking stelt. Eén
vorm van reclamemateriaal bestaat in de levering van
testflacons. Het zijn deze testflacons die het voorwerp van
de betwisting vormen.

De distributieovereenkomst tussen Coty Prestige en
haar selectieve distributeurs bevat een eigendomsvoorbe-
houd voor de testflacons en bepaalt uitdrukkelijk dat de
testflacons niet commercieel mogen worden geëxploi-
teerd, in het bijzonder door de verkoop ervan. Op de test-
flacons zelf werden de opschriften “demonstratie” en
“niet voor verkoop” aangebracht.

Simex had desalniettemin testflacons kunnen aankopen
bij een selectieve distributeur in Singapore en die vervol-

gens aangeboden in Duitsland. Hierop leidde Coty Pres-
tige een inbreukvordering in voor de Duitse rechtbanken.
Simex beriep zich in deze procedure op de uitputting van
de merkenrechten van Coty Prestige, aangezien de testfla-
cons al met toestemming van de merkhouder in de EER in
de handel zouden zijn gebracht.

Vermits de testflacons door Coty Prestige op de markt
waren gebracht in Singapore en deze blijkbaar geen toe-
stemming had verleend voor de verhandeling binnen de
EER, zou de zaak al op die basis beslecht kunnen zijn.
Van uitputting kan immers geen sprake zijn zonder eerste
verhandeling in de EER door of met toestemming van de
merkhouder2. Om een ongekende reden werd de zaak
echter niet op die basis beslecht, maar werd een prejudi-
ciële vraag verwezen naar het Europees Hof van Justitie3.

Er werd met name verzocht of er een beroep kon wor-
den gedaan op uitputting en meer bepaald of er sprake
was van het in de handel brengen in de zin van artikel 13
van de Merkenverordening4 en artikel 7 van de Harmoni-
satierichtlijn5 wanneer testflacons zonder eigendomsover-
dracht, met een verbod op verkoop en onder meer met de
bovenvermelde aanduidingen op de verpakking, worden
ter beschikking gesteld aan contractueel verbonden han-
delaars opdat deze hun respectievelijke klanten kunnen
toestaan de parfums te testen.

Het Europees Hof van Justitie brengt eerst haar eerdere
arresten in herinnering waarin zij oordeelde dat uitputting
enkel het gevolg kan zijn van een uitdrukkelijke dan wel
impliciete toestemming van de merkhouder om de pro-
ducten in de EER in de handel te brengen. Het Hof ver-
duidelijkt volledigheidshalve dat zodanige eerste verhan-
deling de latere verhandeling van de producten onder het
merk door derden mogelijk maakt6.

1 H.v.J. 17 maart 2005, C-228/03, Gillette, www.curia.eu. Uit dit arrest blijkt onder meer dat een gebruik ter aanduiding van de be-
stemming geoorloofd is wanneer dit in de praktijk het enige middel is om het publiek begrijpelijke en volledige informatie te geven
over die bestemming. Daarnaast werd het belang benadrukt van het vrijwaren van de onvervalste mededinging op de markt van het
product in kwestie.

2 Het in de handel brengen buiten de EER leidt niet tot uitputting. Enkel het in het verkeer brengen binnen de EER kan leiden tot
uitputting, zoals werd bevestigd door het Europees Hof van Justitie in de Silhouette-zaak (H.v.J. 16 juli 1998, C-355/96, Silhouette,
www.curia.eu).

3 In rechtsoverweging 44 preciseert het Europees Hof van Justitie dat de prejudiciële verwijzing ook de hypothese betreft waarin de
testflacons aanvankelijk wel door Coty Prestige voor het eerst in de EER werden verhandeld.

4 Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk, PB L 11 van 14 januari 1994, p. 1-
36; inmiddels vervangen door Verordening EG 207/2009 van 26 februari 2009, PB L 78/1 van 24 maart 2009.

5 In het arrest wordt nog verwezen naar de Eerste Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpas-
sing van het merkenrecht der Lid-Staten, PB L 40 van 11 februari 1989, p. 1–7 die inmiddels werd vervangen door de Richtlijn
2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lid-
staten, PB L 299 van 8 november 2008, p. 25-33.

6 Zie rechtsoverweging 30.
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ceVervolgens wordt in het arrest benadrukt dat de wil van
de merkhouder het beslissend element vormt bij de beoor-
deling van het in de handel brengen7.

Een ander arrest waarbij het in de handel brengen door
het Europees Hof van Justitie werd beoordeeld is het Peak
Holding arrest8. In dat arrest had de merkhouder Peak
Holding kleding verkocht aan een vennootschap onder de
contractuele verplichting voor deze vennootschap de kle-
ding in beginsel niet in Europa te verkopen. Niettemin
hadden er toch dergelijke verkopen plaatsgevonden met
miskenning van die contractuele verplichting. Peak Hol-
ding had met name vastgesteld dat de desbetreffende kle-
ding, in Zweden werd verhandeld. Peak Holding dag-
vaardde voor de Zweedse rechtbanken die een aantal
vragen verwezen naar het Europees Hof van Justitie.

Het Hof overweegt in het hier besproken arrest dat de
Peak Holding zaak niet relevant zou zijn omdat die zaak
betrekking had op de vraag of bepaalde handelingen
betreffende van een merk voorziene producten kunnen
worden beschouwd als het in de handel brengen door de
merkhouder of door een partij die economisch met deze
verbonden is9. Dit is correct voor wat de eerste twee vra-
gen betrof uit de Peak Holding zaak.

Hetzelfde kan mijn inziens evenwel niet gezegd werden
over de derde vraag in die zaak, aangezien deze luidde:
“Wordt een waar die door de merkhouder aan een andere
vennootschap op de interne markt is verkocht, ook geacht
in de handel te zijn gebracht ingeval de merkhouder de
waar aan de koper heeft verkocht onder de voorwaarde
dat de koper ze niet op de interne markt verkoopt?”. Het
antwoord op die vraag lijkt dus wel degelijk relevant voor
de hier besproken zaak, waarin eveneens sprake is van
een contractuele beperking. Het Europees Hof van Justitie
oordeelde in het Peak Holding arrest dat contractuele
bepalingen betreffende de verdere verhandeling en terri-
toriale beperkingen hiervan alleen de verhouding tussen

die contractspartijen raakte en geen invloed had op de
vraag of er sprake was van uitputting. Dergelijke bepalin-
gen blijven bijgevolg beperkt tot de contractuele relatie
tussen partijen en hebben geen gevolgen voor de exclu-
sieve rechten van de merkhouder. Een beroep op uitput-
ting wordt met andere woorden door een contractuele
beperking niet uitgesloten10.

In tegenstelling met het Peak Holding arrest, komt het
Europees Hof van Justitie nu tot een ander oordeel. Wan-
neer een contractuele beperking ook wordt vermeld op de
verpakking van het product, heeft de merkhouder volgens
het Europees Hof van Justitie duidelijk niet gewild dat de
parfums in kwestie werden verkocht11. Er was dus geen
toestemming van de merkhouder, noch uitdrukkelijk,
noch impliciet. Bijgevolg kan een beroep op de uitputting
van de merkenrechten niet slagen.

De merkhouder kan dus blijkbaar wel een verbod erga
omnes opleggen voor de verkoop van producten die hij
onder zijn merk ter beschikking heeft gesteld, tenminste
voor zover die beperking ook wordt vermeld op de ver-
pakking van het product. Zodoende erkent het Europees
Hof van Justitie blijkbaar een bestemmingsrecht zoals dat
eerder werd onderzocht op het vlak van het auteurs-
recht12.

Een beroep op een bestemmingsrecht door de merkhou-
der heeft een ruimere werking dan een contractuele ver-
plichting die enkel geldt tussen contractspartijen. Een
contractuele verplichting geldt immers enkel tussen die
partijen en doet, in beginsel, geen afbreuk aan de rechten
van derden. Het bestemmingsrecht en in casu het verbod
van verkoop opgenomen op de verpakking, geeft de
merkhouder dus een grotere mogelijkheid om controle uit
te oefenen over de verhandeling van zijn producten dan
wanneer hij zich moet beperken tot het opleggen van con-
tractuele verplichtingen aan zijn distributeur. Komen hier-
door de rechten van derden die het product in kwestie ver-

7 Zie rechtsoverwegingen 43-45.
8 H.v.J. 30 november 2004, C-16/03, Peak Holding, www.curia.eu.
9 Zie rechtsoverweging 33.
10 Het Europees Hof van Justitie heeft in de zaak Copad/Dior wel aanvaard dat bepaalde contractuele beperkingen toch de uitputting

kunnen uitsluiten (H.v.J. 23 april 2009, C-58/09, Copad/Dior, www.curia.eu. Het betrof met name een contractuele beperking be-
treffende de kwaliteit van de van het merk voorziene producten. Het Hof oordeelde in die zaak dat er geen sprake is van een toe-
stemming van de merkhouder (die tot uitputting leidt) wanneer de licentiehouder de producten in strijd met een dergelijke
contractuele beperking in de handel brengt (zie rechtsoverweging 51).

11 Nochtans wijst ook het opleggen van een contractuele beperking die een bepaalde verkoop verbiedt, duidelijk op de wil van de
merkhouder dat de van dit merk voorziene producten niet mogen worden verkocht in strijd met die contractuele verbodsbepaling.
Een dergelijke contractsbepaling, zo leert ons het Peak Holding arrest, kan echter de uitputting niet uitsluiten en er zal bijgevolg
toch sprake zijn van een in de handel brengen niettegenstaande deze contractuele beperking. Het Europees Hof van Justitie had er
misschien beter aan gedaan om in rechtsoverweging 43 explicieter te stellen dat blijkbaar beslissend is op welke manier de wil van
de merkhouder wordt geuit – zijnde niet louter contractueel – in plaats van te overwegen dat de wil van de merkhouder op zichzelf
een beslissend element is bij de beoordeling van het in de handel brengen.

12 Zie F. Gotzen, Het bestemmingsrecht van de auteur, Brussel, Larcier, 1975, 404 p.
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ce werven niet in het gedrang? Dit risico stelt zich in
principe niet aangezien een derde zich niet kan beroepen
op een verkrijging te goeder trouw wanneer een verbod
op verkoop niet louter contractueel werd opgenomen in
de overeenkomst tussen de merkhouder en zijn distribu-
teur maar ook op de het product zelf voorkomt. Die derde
kan dan zelf ten volle kennis nemen van de wil van de
merkhouder, zijn het verbod van verkoop, wanneer hij het
product in kwestie wenst te verkrijgen.

Nu het Europees Hof van Justitie een dergelijk absoluut
verbod op verkoop erkent, stelt zich de vraag of de merk-
houder ook andere modaliteiten kan opleggen voor de
bestemming van zijn producten waardoor er zich geen
uitputting van het merkenrecht zal voordoen. Kan het
adagium “qui peut le plus, peut le moins” hier toepassing
vinden? Er kan gedacht worden aan een voorwaardelijke
verkoop van een bepaald product waarbij de voorwaarde
duidelijk op de verpakking wordt vermeld. Neem bijvoor-
beeld het geval waarbij – om in dezelfde sector te blijven
– de merkhouder op de parfumflacons vermeldt dat deze
niet bestemd zijn om via het internet te worden verkocht.
De merkhouder zou het opleggen van een dergelijke voor-
waarde kunnen trachten te verantwoorden door het feit
dat een verkoop via het internet het imago en het prestige

van het merk kan aantasten. Bij de reguliere verkoop in
een zaak van een selectieve distributeur kan dit imago en
dit prestige beter tot uiting komen door onder meer de
specifiek daarop afgestemde winkelinrichting, het advies
dat kan worden verstrekt door de verkoper, de testflacons
die aanwezig zijn, enz. Indien dus een dergelijke bijzon-
dere – zij het een negatieve – bestemming door de merk-
houder aan het product in kwestie wordt gegeven, zou dit
een beroep door een derde op uitputting kunnen uitslui-
ten? Wellicht zou kunnen worden geargumenteerd dat er
inderdaad, sinds het hier besproken arrest van het Euro-
pees Hof van Justitie, ruimte is voor het opleggen van
dergelijke modaliteiten aan derden en dus voor het uitoe-
fenen van een bestemmingsrecht, voor zover de modali-
teiten daarvan duidelijk worden meegedeeld en deze
modaliteiten op zich legitiem zijn13. Tenslotte mogen er
mijn inziens geen andere elementen zijn die in tegen-
stelde zin wijzen waardoor er sprake zou kunnen zijn van
een impliciete toestemming van de merkhouder. In dat
geval zal een beroep op de uitputting alsnog slagen.

Carina Gommers
Senior Associate bij Hoyng Monegier LLP en vrijwillig
wetenschappelijk medewerker KULeuven

13 De specifieke modaliteiten moeten mijn inziens inderdaad ook legitiem zijn vanuit het standpunt van onder meer de oneerlijke me-
dedinging en de oneerlijke handelspraktijken (vb. de voorwaarde mag niet bestaan in een ongerechtvaardigde leveringsweigering).


