
Heb je vragen naar aanleiding 
van deze case? Neem contact 
op met ONEL. 

BEL O294 417 150 OF MAIL naar ONEL@ONEL.NL

Onel trademarks
Leeuwenveldseweg 12
1382 LX Weesp

✓  ADVIES BIJ MERKONTWIKKELING

✓  ONDERZOEK NAAR MERKBESCHIKBAARHEID 

✓  MERKBESCHERMING IN DE BENELUX

✓  MERKBESCHERMING BUITEN DE BENELUX

✓  ALERTS CONFLICTERENDE MERKAANVRAGEN

✓  BEMIDDELING BIJ MERKCONFLICTEN

✓  ACTIEF BEHEREN MERKENPORTFOLIO

MERKENBUREAU VOOR ONDERNEMERS
Onel is gespecialiseerd in merkbescherming voor 
ondernemers. We komen direct tot de kern en zijn eerlijk over 
de mogelijkheden en valkuilen van je merk. Je krijgt praktisch 
advies in begrijpelijke taal. Zo weet je binnen no-time of je het 
merk in de markt kunt zetten. Samen maken we de juiste 
keuzes om je merk optimaal te beschermen. En als het nodig 
is staan we je bij in conflicten. Onze merkenjuristen hebben 
veel ervaring, scherpe tarieven, werken full service en nemen 
je alle administratieve rompslomp uit handen. Helder, 
pragmatisch en oplossingsgericht. Dat is waar wij voor staan. BELANGRIJKE LESSEN UIT MODELCONFLICTEN

Vormgeving van een product 
beschermen? Let op: 
verscherpte eisen!WWW.ONEL.NL

Geachte heer, mevrouw,

De uitspraak in deze zaak hee� grote gevolgen voor het verkrijgen van modelrechten en de beschermings- 
omvang van modelregistraties. Een modelregistratie beschermt de vormgeving van een product of logo. 
De vormgeving moet nieuw zijn en afwijken van wat al bestaat. Het moet een eigen ‘karakter’ hebben. 
Maar moet je hiervoor alleen kijken naar oudere modellen met dezelfde toepassing, of naar alle bekende 
vormgeving?

In deze case besloot het Europese Hof van Justitie dat modellen ook moeten worden vergeleken met 
de vormgeving van producten buiten de specifieke toepassing. O�ewel: je moet kijken naar alle 
bestaande vormgeving. Dit maakt het moeilijker om bescherming te verkrijgen, maar als je volgens 
deze regels een modelregistratie krijgt, is de beschermingsomvang vele malen groter.

Houd hier rekening mee bij het ontwerpen van nieuwe producten en logo’s. En controleer of jouw 
modellen volgens deze nieuwe regels nog wel beschermd zijn. Twijfel je, neem dan contact met  ons op! 

Met vriendelijke groet, 
De merkenjuristen van Onel

Arnaud Bos      Jenneke van der Leeden      Jessica Spijkstra
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Easy Sanitary Solutions 
EUIPO versus Group Nivelles.

GROUP NIVELLES BETWIST HET MODELRECHT OP 
EEN DOUCHEGOOT VAN EASY SANITARY SOLUTIONS
EN SPANT EEN NIETIGHEIDSZAAK AAN. WIE WINT?

Easy Sanitary Solutions hee� douchegoten geregistreerd als model. 
Concurrent Nivelles betwist één model omdat een douchegoot met dit
uiterlijk volgens haar al bestond, niet als douchegoot voor particulieren,
maar als industriële afvoergoot. Hee� de douchegoot van Easy Sanitary
Solutions voldoende eigen karakter en was het ontwerp voldoende nieuw?

De oudere industriële afvoergoot 
waarop Nivelles zich beroept.

De douchegoot waar Easy Sanitary 
Solutions modelrecht op hee�.

Jessica Spijkstra

Met deze uitspraak gee� het Hof van Justitie uitleg over de geldigheid van 
modellen: om te beoordelen of de vormgeving nieuw en onderscheidend is, 
moet je het model vergelijken met het gehele vormgevingserfgoed, dus alle 
vormgeving die al bestaat. 

Bij het registreren van een model, moet je de vormgeving dus ook vergelijken 
met producten buiten de specifieke toepassing. Hierdoor is het moeilijker 
voor een model om nieuw te zijn. Houd hier rekening mee bij het ontwerpen 
van nieuwe producten of logo’s, anders zijn dit geen geldige modellen.

Heb je volgens de nieuwe criteria echter een geldig modelrecht verkregen, 
dan is de beschermingsomvang erg ruim. Hiermee heb je een machtig wapen 
in handen, met sectoroverschrijdende bescherming, zodat je kunt optreden 
tegen alle andere producten met dezelfde vormgeving. 

“Wil je weten of jouw modelregistraties nog 
voldoende bescherming opleveren? Of zijn er nog

nieuwe modelregistraties nodig? Bel 0294 417 150.”

Je moet je model ver-
gelijken met het hele 
vormgevingserfgoed.

Easy Sanitary Solutions hee� een modelrecht op haar douchegoot. Group Nivelles 
betwist dit recht op basis van een oudere industriële afvoergoot, waarna het 
Europese modellenbureau de modelregistratie van Easy Sanitary Solutions 
vernietigt.

Het bedrijf gaat twee keer in beroep en uiteindelijk belandt de zaak voor het Hof van 
Justitie van de Europese Unie, dat stelt dat de nieuwheid en het eigen karakter van 
een model moeten worden beoordeeld ten opzichte van alle bestaande producten. 
Je moet dus niet alleen kijken naar het specifieke product waarin de vormgeving is 
verwerkt, maar naar alle vormgeving die al bestaat.

In dit geval is de douchegoot dus niet nieuw ten tijde van de registratie en Easy 
Sanitary Solutions hee� geen modelrecht en verliest de zaak. 

Hiermee kiest het Hof voor een ruime beschermingsomvang: deze omvat de 
vormgeving van een geregistreerd model, ongeacht in welk product deze is 
verwerkt. De eigenaar van een modelregistratie van een parfumflesje, kan dus ook 
optreden tegen een bloempot of marsepein in de vorm van dat flesje.

Was de douchegoot ‘nieuw’ ten
tijde van de modelregistratie?
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