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Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG / BHIM
 

De vorm van een chocolade haas met een rood lint kan niet worden ingeschreven 
als gemeenschapsmerk 

Het Hof bevestigt dat deze vorm geen onderscheidend vermogen heeft 

Volgens de merkenverordening1 kunnen gemeenschapsmerken bestaan in de vorm en de 
verpakking van de waar. Een merk dat elk onderscheidend vermogen mist, kan in beginsel 
evenwel niet worden ingeschreven. 

Op 18 mei 2004 heeft de onderneming Lindt & Sprüngli AG bij het BHIM (Bureau voor 
harmonisatie binnen de interne markt) een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend voor een 
driedimensionaal teken in de vorm van een chocolade haas met een rood lint.  

Het BHIM heeft deze aanvraag afgewezen op grond van de overweging dat het aangevraagde 
merk geen onderscheidend vermogen heeft. Lindt is tegen deze beslissing opgekomen bij het 
Gerecht2, dat het beroep heeft verworpen omdat het van oordeel was dat het BHIM in zijn 
beslissing geen beoordelingsfout had gemaakt.  

Lindt heeft tegen dit arrest hogere voorziening ingesteld bij het Hof van Justitie.  

In het vandaag uitgesproken arrest oordeelt het Hof dat het Gerecht geen blijk heeft gegeven 
van een onjuiste rechtsopvatting door te concluderen dat het BHIM de inschrijving van dit merk 
terecht had geweigerd.  

Het Hof herinnert eraan dat het onderscheidend vermogen van een merk moet worden beoordeeld 
ten aanzien van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, en uitgaande van 
de perceptie van het relevante publiek. Het Hof overweegt dienaangaande dat het Gerecht deze 
criteria correct heeft vastgesteld en toegepast, door zowel de in de sector gebruikelijke praktijken 
als de perceptie van het product door de gemiddelde consument te onderzoeken. Wat de 
verkrijging van onderscheidend vermogen door het gebruik van het aangevraagde merk betreft, 
bevestigt het Hof de geldigheid van de redenering van het Gerecht, voor zover dit heeft geoordeeld 
dat Lindt niet het bewijs heeft geleverd dat onderscheidend vermogen was verkregen door het 
gebruik op het volledige grondgebied van de Unie.  

Bijgevolg wijst het Hof de hogere voorziening af.  

 
NOTA BENE: Bij het Hof van Justitie kan een tot rechtsvragen beperkte hogere voorziening worden 
ingesteld tegen een arrest of een beschikking van het Gerecht. In beginsel heeft de hogere voorziening geen 
opschortende werking. Indien de hogere voorziening ontvankelijk en gegrond is, vernietigt het Hof de 
beslissing van het Gerecht. Ingeval de zaak in staat van wijzen is, kan het Hof de zaak zelf afdoen. In het 

                                                 
1 Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994 L 11, blz. 1), 
vervangen door verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB 
L 78, blz. 1). 
2  Arrest van het Gerecht van 17 december 2010, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/BHIM (T-336/08), zie ook 
PC nr. 124/10. 
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omgekeerde geval verwijst het de zaak naar het Gerecht, dat aan de door het Hof in het kader van de 
hogere voorziening gegeven beslissing is gebonden. 

 

Voor de media bestemd niet-officieel stuk, dat het Hof van Justitie niet bindt. 

De volledige tekst van het arrest is op de dag van de uitspraak te vinden op de website CURIA. 

Contactpersoon voor de pers: Stefaan Van der Jeught  (+352) 4303 2170 
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