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producent wordt ontvangen moet worden bekeken. Als bij 
de producent ook geclaimd mag worden over inkomsten die 
elders in de keten zijn genoten en blijven hangen, moet de 
producent betalen voor bestsellerinkomsten die hij zelf niet 
genoten heeft.

Een reactie daarop zou kunnen zijn dat de producent er 
‘dan maar’ contractueel voor moet zorgen dat hij wél vol-
ledig meeprofiteert van die bestsellerwinsten verderop 
in de keten. Dat miskent evenwel dat een gemiddelde Ne-
derlandse filmproducent relatief zwak staat tegenover zijn 
ketenpartners (omroepen en bioscopen) en helemaal geen 
omvangrijke succesafhankelijk vergoeding kan afdwingen, 
net zo goed als de maker wellicht zwak kan staan tegenover 
de producent: de raison-d’être van het Auteurscontracten-
recht. Dat betekent dat hij altijd met een bestseller-claim-
risico blijft zitten (over omvangrijke inkomsten die hij zelf 
niet ontvangt). Dat lijkt ons niet redelijk en niet wenselijk. 
De introductie van een wettelijke bestsellerclaim tegen alle 
individuele ketenpartners zou dit probleem kunnen ‘oplos-
sen’, maar vermoedelijk nieuwe problemen creëren. Nu al 
vragen sterkere ketenpartners volledige vrijwaringen voor 
eventuele jegens hen gerichte, op het auteurscontracten-
recht gebaseerde claims. Dat zou alleen maar toenemen.

  Voorwaarden Filmfonds
De onderhavige casus zou overigens eenvoudig kunnen 
worden opgelost als het Filmfonds in haar subsidievoor-
waarden zou voorschrijven hoe het deel dat als royalty mag 
worden verdeeld over de producent en de verschillende 
makers moet worden verdeeld. Bijvoorbeeld: de producent 
mag daarvan maar 25% aan zichzelf toekennen en moet 
10% toekennen aan de regisseur en 10% aan de scenario-
schrijver. Wij zeggen niet dat dat wenselijk is, maar het is 
wel een eenvoudigere manier om deze kwestie op te lossen 
die aanzienlijk minder (namelijk: geen) rechtsonzekerheid 
geeft. Ook zou het Filmfonds andere regels kunnen hante-
ren over wie bij gebleken succes aanspraak kan maken op 
revolverende fondsen.

  Tot slot
Tot slot willen wij benadrukken dat deze uitspraken en 
de daarin genoemde percentages geen enkele precedent-
werking zouden moeten hebben voor (veruit de meeste!) 
situaties waarin een uitgever of producent zelf geen ‘roy-
alty’ o.i.d. ontvangt, maar de opbrengst van de exploitatie, 
oftewel de inkomsten minus de kosten. In een ‘normale’ si-
tuatie (waarin er niet een subsidiegever is die bepaalt dat 
een producent zichzelf een bepaalde royalty mag toekennen 
over een bepaald bedrag), moeten o.i. bij een bestsellerclaim 
de totale inkomsten van de maker (vast én variabel) worden 
vergeleken met de totale inkomsten (vast en variabel) van 
zijn ‘wederpartij’ (de producent). Als er informatie ontbreekt 
moet er een bewijsopdracht worden gegeven of moeten 
de vorderingen wegens gebrek aan informatie worden af-
gewezen. En als dat niet tot de door de wetgever gehoopte 
resultaten leidt (wat die ook mogen zijn), omdat partijen of 
derden niet gedwongen kunnen worden bepaalde informa-

tie te verschaffen, dan moet (zo mogelijk) de wet worden 
aangepast óf geconstateerd worden dat een bepaald doel 
niet via wettelijk ingrijpen kan worden bereikt.

J. Poort en D.J.G.Visser

Slaafse nabootsing

IER 2018/43

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND
13 september 2017
(C.M. Telman)
m.nt. P.G.F.A. Geerts

Yoghurt Barn/Yoghurt Farm 

IE-zaak. Inbreuk op woordmerk, inbreuk op auteursrecht op 
een foto en de bedrukking van etala-geruiten en inbreuk op 
handelsnaam. Geen inbreuk op beeldmerk. Het (subsidiaire) 
beroep op slaafse nabootsing heeft alleen kans van slagen als de 
(primaire) IE-vordering is afgewezen omdat (geen) sprake meer 
is van een IE-recht. Daar is i.c. geen sprake van aangezien de 
(primaire) IE-vordering van eiser niet is afgewezen vanwege het 
niet (langer) bestaan van het IE-recht, maar omdat de gestelde 
inbreuk op dit IE-recht niet aannemelijk is gemaakt.

Art. 2:20 lid 1 onder a BVIE; Art. 13 Aw; Art. 5 Hnw

nr. 155817

ECLI:NL:RBNNE:2017:3480

in de zaak van
YOGHURT BARN., gevestigd te Utrecht, eiseres, hierna: Yo-
ghurt Barn,
advocaat: mr. J.H.C. van den Akker
tegen
1. ECOTOKO B.V. handelend onder de naam YOGHURT 

FARM, gevestigd te Leeuwarden, vertegenwoordigd 
door haar indirect bestuurder [bestuurder].

2. [gedaagde sub 2], wonende te Leeuwarden, versche-
nen in persoon,

gedaagden,
hierna te noemen EcoToko respectievelijk [gedaagde sub 2] 
en tezamen te noemen EcoToko c.s.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding
- de mondelinge behandeling en de ten behoeve daarvan 

op voorhand overgelegde stukken;
- de pleitnota van de zijde van Yoghurt Barn.
1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.
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2. De feiten

2.1. Yoghurt Barn houdt zich bezig met het verkopen 
van (biologische) yoghurt. In 2011 heeft zij een formule ont-
wikkeld, welke formule er op neerkomt dat Yoghurt Barn 
yoghurt met gezonde ‘toppings’ als een maaltijd of een tus-
sendoortje onder het concept ‘Yoghurt Barn’ verkoopt en 
daarnaast koffie, thee en andere non-alcoholische dran-
ken verkoopt in horecagelegenheden die onder de naam 
Yoghurt Barn worden gedreven. (hierna: de formule). Klan-
ten kunnen in een Yoghurt Barn vestiging (hierna: de Barns) 
onder andere kiezen uit verschillende soorten yoghurtpro-
ducten en deze in de Barns opeten of mee naar huis nemen. 
Yoghurt Barn heeft inmiddels tien vestigingen verspreid 
over Utrecht, Amsterdam, Leiden, Den Bosch, Den Haag en 
Haarlem.
2.2. Op 28 juni 2012 heeft Yoghurt Barn de term ‘LOEI 
LEKKER’ gedeponeerd als Benelux woordmerk voor de klas-
se 35 en de afbeelding gedeponeerd als Benelux beeldmerk 
voor de klassen 29, 30, 35 en 43. Zij gebruikt deze beide 
merken onder meer op haar websites www.yoghurtbarn.
nl en www.loeilekker.nl, op haar Facebookpagina, haar pro-
ducten, etalages en menu’s.

2.3. De huisstijl die Yoghurt Barn voor zichzelf heeft la-
ten ontwerpen is onder meer doorgevoerd in de bedrukking 
op de etalageruiten van de Barns. De bedrukking van de 
etalageruiten van de Barn in Den Bosch is afgebeeld op af-
beelding I.

  Afbeelding I:

2.4. [gedaagde sub 2] is bestuurder-enig aandeelhou-
der van Eufinal B.V., welke besloten vennootschap op haar 
beurt bestuurder-enig aandeelhouder is van EcoToko.
2.5. EcoToko is opgericht in 2016 en is momenteel bezig 
met het oprichten en openen van een horecabedrijf dat on-
der de handelsnaam ‘Yoghurt Farm’ (biologische) yoghurt 
met toppings als een maaltijd of een tussendoortje zal gaan 
verkopen alsmede biologisch glutenvrij brood, andere ge-
zonde broodjes en non-alcoholische dranken. EcoToko heeft 

daartoe in Leeuwarden een winkelpand gehuurd en de eta-
lage laten bedrukken (zie afbeelding II en III).

  Afbeelding II linker etalageruit:

  Afbeelding III rechter etalageruit:

2.6. Voorts heeft EcoToko een Facebookpagina aange-
maakt met de naam ‘Yoghurt farm’ en heeft [gedaagde sub 
2] op 14 maart 2017 de domeinnamen yoghurtfarm.nl en 
yoghurtfarm.com geregistreerd.
2.7. Op één van de webpagina’s op de website van Yo-
ghurt Barn staat bij de omschrijving van de high tea, brunch 
en picknick die je bij Yoghurt Barn kunt reserveren, de vol-
gende foto afgebeeld:

Dezelfde foto wordt door EcoToko als profielfoto op haar 
Facebookpagina gebruikt en op haar website.
2.8. Bij brief en e-mail van 1 mei 2017 heeft mr. Van 
den Akker namens Yoghurt Barn EcoToko gesommeerd om 
onder meer binnen 48 uur schriftelijk te bevestigen dat zij 
zou stoppen met elk gebruik van de tekens Yoghurt Farm 
en Loei Lekker en iedere andere met Yoghurt Barn en Loei 
Lekker overeenstemmende aanduiding. EcoToko heeft niet 
aan deze sommatie voldaan.
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3. Het geschil

3.1. Yoghurt Barn vordert dat de voorzieningenrech-
ter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad en op alle dagen en 
uren:
I. EcoToko c.s. zal veroordelen om per direct ieder gebruik 

van de merken ‘Yoghurt Barn’ en ‘Loei Lekker’ alsmede 
alle daarmee overeenstemmende tekens, te staken en 
gestaakt te houden, waaronder maar niet beperkt tot 
het gebruik van het teken Yoghurt Farm onder meer als 
handelsnaam, onder andere op het winkelpand te Leeu-
warden, in de overeenstemmende domeinnamen en op 
social media en voor social media profielen (waaronder 
op Facebook en Instagram);

II. EcoToko c.s. zal veroordelen om per direct iedere in-
breuk op het handelsnaamrecht op de naam Yoghurt 
Barn van Yoghurt Barn te staken en gestaakt te houden, 
waaronder maar niet beperkt tot het gebruik van deze 
naam op het winkelpand te Leeuwarden, in de overeen-
stemmende domeinnamen en op social media en voor 
social media profielen (waaronder op Facebook en In-
stagram);

III. EcoToko c.s. zal veroordelen om per direct iedere in-
breuk op de auteursrechten van Yoghurt Barn te staken 
en gestaakt te houden, waaronder maar niet beperkt 
tot het gebruik van de Yoghurt Barn huisstijl en het ge-
bruik van auteursrechtelijk beschermde foto’s;

IV. EcoToko c.s. zal veroordelen om per direct iedere on-
rechtmatige handeling van slaafse nabootsing jegens 
Yoghurt Barn te staken en gestaakt te houden;

V. EcoToko c.s. zal veroordelen om een dwangsom van 
€ 1.000,- per dag of per geval, te betalen zulks ter keuze 
van Yoghurt Barn, dat Yoghurt Farm een van de onder I 
tot en met IV genoemde bevelen overtreedt, onvermin-
derd het recht van Yoghurt Barn op volledige schade-
vergoeding;

VI. EcoToko c.s. zal veroordelen om de volledige proces-
kosten te voldoen, overeenkomstig artikel 1019h van 
het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) zo-
als gespecificeerd in de producties;

VII. de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv zal bepalen op 
zes maanden.

3.2. EcoToko c.s. voert verweer met conclusie tot afwij-
zing van de vordering.
3.3. Op de stellingen en verweren van partijen wordt 
hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Het spoedeisend belang van Yoghurt Barn bij de 
gevraagde voorzieningen is niet betwist en voldoende ko-
men vast te staan. Het spoedeisend belang bij toewijzing 
van de vorderingen vloeit voort uit de gestelde voortduren-
de inbreuk op haar merkenrecht, handelsnaamrecht en au-
teursrecht en de voortdurende onrechtmatige gedragingen 
jegens haar.
4.2. Desgevraagd heeft Yoghurt Barn verduidelijkt 
dat de vordering onder I t/m III primaire vorderingen be-

treffen en dat de vordering onder IV strekkende tot het per 
direct staken en gestaakt houden van iedere onrechtmatige 
handeling van slaafse nabootsing jegens Yoghurt Barn een 
subsidiaire vordering betreft. Voorts begrijpt de voorzie-
ningenrechter uit de formulering van de vorderingen dat 
aan de vordering onder I enkel merkinbreuk ten grondslag 
is gelegd, aan de vordering onder II enkel handelsnaamin-
breuk, aan de vordering onder III enkel auteursrechtinbreuk 
en aan de vordering onder IV enkel onrechtmatig handelen 
bestaande uit slaafse nabootsing ten grondslag is gelegd. De 
voorzieningenrechter zal deze grondslagen hierna punts-
gewijs beoordelen.

  Merkinbreuk
4.3. Yoghurt Barn heeft gesteld dat EcoToko c.s. inbreuk 
maakt op haar merkrecht op het woordmerk Loei Lekker 
door het gebruik van het teken Loei Lekker onder meer op 
de etalageruit van de nog te openen horecagelegenheid in 
Leeuwarden. Aldus gebruikt EcoToko c.s. het teken in het 
economisch verkeer voor dezelfde waren en diensten als 
waar het woordmerk Loei Lekker voor is ingeschreven en is 
dus sprake van inbreuk op grond van artikel 2.20 lid 1 sub 
a Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE), 
aldus Yoghurt Barn.
4.4. De voorzieningenrechter stelt voorop dat ingevolge 
artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE de merkhouder op grond van 
zijn uitsluitend recht iedere derde die niet zijn toestemming 
hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken kan ver-
bieden wanneer dat teken gelijk is aan het merk en in het 
economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde waren of 
diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven.
4.5. Vaststaat dat Yoghurt Barn houder is van het 
woordmerk Loei Lekker. EcoToko heeft aangevoerd dat [ge-
daagde sub 2], na de aanschrijving door mr. Van den Akker 
in mei 2017, namens haar telefonisch aan mr. Van den Akker 
heeft meegedeeld het gebruik van de term Loei Lekker te 
zullen staken, maar dat zij in verband met het verblijf in het 
buitenland van [gedaagde sub 2] wat tijd nodig had om de 
term Loei Lekker van haar etalageruiten te verwijderen. De 
voorzieningenrechter begrijpt hieruit dat EcoToko erkent 
dat zij door het gebruik van de term Loei Lekker inbreuk 
maakt op het merkrecht van Yoghurt Barn.
4.6. Voorts overweegt de voorzieningenrechter dat uit 
het feit dat EcoToko de term Loei Lekker gebruikt op de eta-
lageruiten van de nog te openen horecagelegenheid, waar 
onder meer (biologische) yoghurt met toppings zullen wor-
den verkocht, kan worden geconcludeerd dat een reële drei-
ging bestaat dat EcoToko het teken Loei Lekker in het eco-
nomisch verkeer zal gaan gebruiken voor dezelfde waren 
of diensten als die waarvoor het merk door Yoghurt Barn is 
ingeschreven en aldus inbreuk zal maken op het merkrecht 
van Yoghurt Barn als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE. 
Gelet op deze dreigende merkinbreuk is de vordering onder 
I in zoverre toewijsbaar dat EcoToko zal worden veroordeeld 
het gebruik van het teken Loei Lekker te staken en gestaakt 
te houden. Teneinde executieproblemen te voorkomen, zal 
de voorzieningenrechter een termijn van 24 uur na beteke-
ning aan deze veroordeling verbinden.
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4.7. Yoghurt Barn heeft niet onderbouwd dat ook an-
dere met het merk Loei Lekker overeenstemmende tekens 
door EcoToko c.s. worden gebruikt, zodat de veroordeling 
beperkt blijft tot het teken Loei Lekker.
4.8. Ook heeft Yoghurt Barn niet onderbouwd dat naast 
EcoToko ook [gedaagde sub 2] inbreuk heeft gemaakt op 
haar merkrecht ten aanzien van Loei Lekker. Ten aanzien 
van [gedaagde sub 2] zal de vordering derhalve worden af-
gewezen.
4.9. Yoghurt Barn heeft voorts gesteld dat EcoToko c.s. 
inbreuk maakt op haar merkrecht op het beeldmerk Yo-
ghurt Barn door de term Yoghurt Farm, welke term auditief 
en visueel sterk overeenstemt met het bekende beeldmerk 
van Yoghurt Barn, te gebruiken op de etalageruiten van de 
nog te openen horecagelegenheid in Leeuwarden, op haar 
website, in social media(profielen) en in de door haar gere-
gistreerde domeinnaam. Nu Yoghurt Barn en EcoToko zich 
beiden voornamelijk bezighouden met het exploiteren van 
horecagelegenheden die gericht zijn op het aanbieden van 
voornamelijk allerlei yoghurtproducten, vormt dit gebruik 
van de term Yoghurt Farm volgens haar een inbreuk op haar 
beeldmerk op grond van artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE.
4.10. De voorzieningenrechter is van oordeel dat de 
woordelementen Yoghurt Barn in het beeldmerk van Yo-
ghurt Barn in hoge mate beschrijvend zijn voor de diensten 
waarvoor dit beeldmerk is ingeschreven. Naar het oordeel 
van de voorzieningenrechter zouden de woordbestanddelen 
van het beeldmerk wegens het ontbreken van onderschei-
dend vermogen als woordmerk (moeten) zijn geweigerd. Dit 
betekent dat de onderscheidende kracht van het ingeroe-
pen beeldmerk uitsluitend wordt bepaald door de beeldele-
menten daarvan en niet door de woordelementen. Ware dat 
anders, dan zou dat erop neer komen dat via de omweg van 
een beeldmerk bescherming zou worden geboden aan een 
woordcombinatie die niet als woordmerk is ingeschreven 
en ook niet als woordmerk kan worden ingeschreven. Nu 
EcoToko c.s. geen tekens gebruikt die overeenstemmen met 
de beeldelementen van het beeldmerk van Yoghurt Barn is 
geen sprake van gebruik van een teken dat gelijk is aan of 
overeenstemt met het beeldmerk en is dus ook geen sprake 
van merkinbreuk. In zoverre zal de vordering onder I wor-
den afgewezen.

  Handelsnaaminbreuk
4.11. Gelet op de onderbouwing van deze vordering be-
grijpt de voorzieningenrechter vordering onder II om – kort 
gezegd – EcoToko c.s. te veroordelen om per direct iedere 
inbreuk op het handelsnaamrecht op de naam Yoghurt Barn 
te staken en gestaakt te houden, waaronder maar niet be-
perkt tot het gebruik van deze naam op het winkelpand 
te Leeuwarden, in de overeenstemmende domeinnamen 
en op social media en voor social media profielen, aldus 
dat Yoghurt Barn heeft bedoeld te vorderen EcoToko c.s. te 
veroordelen om per direct iedere inbreuk op het handels-
naamrecht op de naam Yoghurt Barn te staken en gestaakt 
te houden, waaronder maar niet beperkt tot het gebruik van 
de naam Yoghurt Farm op het winkelpand te Leeuwarden, 
in de overeenstemmende domeinnamen en op social media 

en voor social media profielen. De voorzieningenrechter zal 
de vordering in die zin lezen, nu uit het verweer van EcoTo-
ko c.s. blijkt dat ook zij de vordering zo heeft begrepen.
4.12. Aan deze vordering heeft Yoghurt Barn ten grond-
slag gelegd dat de door EcoToko c.s. gevoerde handelsnaam 
Yoghurt Farm slechts in geringe mate afwijkt van haar 
handelsnaam Yoghurt Barn, welke handelsnaam ouder is. 
Nu Yoghurt Farm dezelfde activiteiten uitoefent als Yoghurt 
Barn en ook in Nederland actief is, ontstaat door het ge-
bruik van deze handelsnaam volgens Yoghurt Barn verwar-
ring bij het publiek, zodat sprake is van een inbreuk op haar 
handelsnaamrecht in de zin van artikel 5 van de Handels-
naamwet (Hnw). EcoToko c.s. heeft volgens Yoghurt Barn 
daarnaast in strijd gehandeld met het bepaalde in artikel 5a 
Hnw, nu haar handelsnaam Yoghurt Farm slechts in geringe 
mate afwijkt van het beeldmerk Yoghurt Barn van Yoghurt 
Barn en zodoende bij het publiek verwarring omtrent de 
herkomst van de waren te duchten is.
4.13. EcoToko c.s. heeft ten verwere aangevoerd dat de 
namen Yoghurt Barn en Yoghurt Farm niet op elkaar lijken, 
nu het woord Farm een andere betekenis heeft dan het 
woord Barn. Volgens haar wordt met het woord Barn ge-
doeld op een schuur waar men de fiets of een tweedehands 
meubel in zet en wordt met het woord Farm gedoeld op 
een boerderij. Voorts heeft zij aangevoerd dat er geen ver-
warringsgevaar te duchten is bij het relevante publiek, nu 
EcoToko haar horecagelegenheid gaat drijven in Leeuwar-
den terwijl de Barns gevestigd zijn in het westen en zuiden 
van Nederland.
4.14. De voorzieningenrechter stelt voorop dat onder 
‘handelsnaam’ in de zin van artikel 1 Hnw wordt verstaan 
de naam waaronder een onderneming feitelijk wordt gedre-
ven. De term ‘naam’ slaat op het geheel van woorden en/of 
letterafkortingen dat wordt gebruikt om een onderneming 
bij het publiek een identiteit te geven. Uit hoofde van artikel 
5 Hnw is het verboden om een handelsnaam te voeren die, 
voordat de onderneming onder die naam werd gedreven 
reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van 
die handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en an-
der voor zover dientengevolge, in verband met de aard van 
beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, bij 
het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duch-
ten is. Bij de beoordeling of sprake is van verwarringsgevaar 
dient rekening gehouden te worden met alle omstandighe-
den, die in verband met de aard en plaats van vestiging van 
de betrokken ondernemingen, het verwarringsgevaar in de 
hand kunnen werken of tegengaan. Daarbij mag ook wor-
den betrokken de visuele waarneming door het publiek (HR 
14 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3477).
4.15. Niet in geschil is dat Yoghurt Barn de naam Yo-
ghurt Barn als handelsnaam gebruikt. De eerste vraag die 
voorligt is of het gebruik door EcoToko van de naam Yoghurt 
Farm op de website www.yoghurtfarm.com en op de Face-
bookpagina Yoghurt Farm is te beschouwen als handels-
naamgebruik. De voorzieningenrechter beantwoordt deze 
vraag bevestigend en overweegt daartoe als volgt. De web-
site en de Facebookpagina hebben een bedrijfsmatig karak-
ter, in die zin dat daarop wordt beschreven welke produc-

T2c_IER_1805_bw_V03.indd   414T2c_IER_1805_bw_V03.indd   414 11/19/2018   9:27:18 PM11/19/2018   9:27:18 PM



415Afl. 5 - oktober 2018IER  2018/43

Jurisprudentie SLAAFSE NABOOTSING

ten er binnenkort bij Yoghurt Farm in Leeuwarden te koop 
zijn, en de naam Yoghurt Farm wordt op de website en de 
Facebookpagina gebruikt ter aanduiding van de onderne-
ming. Gelet hierop is voldoende aannemelijk dat EcoToko 
de naam Yoghurt Barn als handelsnaam voert. Ditzelfde kan 
niet gezegd worden van [gedaagde sub 2]. [gedaagde sub 2] 
heeft weliswaar de domeinnamen yoghurtfarm.nl en yog-
hurtfarm.com geregistreerd, maar niet gebleken is dat hij 
persoonlijk een onderneming drijft onder de naam Yoghurt 
Farm, yoghurtfarm.nl of yoghurtfarm.com. De vordering 
onder II zal daarom ten aanzien van hem worden afgewe-
zen.
4.16. Vervolgens komt de vraag aan de orde of EcoToko 
door het gebruik van de handelsnaam Yoghurt Farm in-
breuk maakt op het handelsnaamrecht van Yoghurt Barn. 
Niet in geschil is dat Yoghurt Barn eerder als handelsnaam 
werd gebruikt dan Yoghurt Farm. Partijen verschillen ech-
ter van mening over het antwoord op de vraag of de naam 
Yoghurt Farm in geringe mate afwijkt van de handelsnaam 
Yoghurt Barn en of er sprake is van verwarringsgevaar.
4.17. Bij de beantwoording van die vragen stelt de voor-
zieningenrechter voorop dat een handelsnaam geen onder-
scheidend vermogen hoeft te hebben om voor bescherming 
uit hoofde van de Handelsnaamwet in aanmerking te ko-
men. Wanneer aan een handelsnaam een beperkt onder-
scheidend vermogen moet worden toegekend, kan dat wel 
van invloed zijn op de omvang van de bescherming ten op-
zichte van andere namen, waarmee wordt voorkomen dat 
algemeen gangbare woorden worden gemonopoliseerd.
4.18. De voorzieningenrechter overweegt dat in 
Nederland het gebruik van Engelse termen in (onder meer) 
handelsnamen niet ongebruikelijk is. De voorzieningen-
rechter is echter van oordeel dat de term Yoghurt Barn op 
dit moment nog niet als een generieke term kan worden 
beschouwd die alleen maar de aard van een onderneming 
weergeeft. Aan het woord Barn wordt in het Van Dale groot 
woordenboek Engels-Nederlands, onder meer de betekenis 
van ‘stal’ toegekend. Aan de combinatie Yoghurt Barn kan 
de betekenis van ‘yoghurt stal’ worden toegekend. De voor-
zieningenrechter acht deze woordcombinatie niet zodanig 
beschrijvend dat deze alleen de aard van de onderneming 
weergeeft, nu de onderneming van Yoghurt Barn een hore-
cagelegenheid is, waar yoghurt wordt verkocht en niet een 
stal waar yoghurt wordt opgeslagen.
4.19. De voorzieningenrechter stelt vast dat de handels-
naam van EcoToko net als die van Yoghurt Barn begint met 
het woord Yoghurt. De woorden yoghurt en barn zijn be-
schrijvend van aard, zodat Yoghurt Barn deze woorden niet 
kan monopoliseren in die zin dat het EcoToko verboden zou 
kunnen worden deze woorden te voeren in haar handels-
naam. Dat kan anders zijn indien de wijze waarop EcoToko 
de woorden gebruikt verwarrend is. In dit verband is van 
belang dat EcoToko net als Yoghurt Barn in haar handels-
naam het woord Yoghurt heeft gecombineerd met een vier-
letterig Engels woord met als middelste twee letters ‘ar’. De 
voorzieningenrechter volgt Yoghurt Barn in haar standpunt 
dat het door EcoToko toegevoegde woord ‘Farm’ visueel, au-
ditief en begripsmatig sterk lijkt op het door Yoghurt Barn 

toevoegde woord ‘Barn’. In het Van Dale Groot woordenboek 
Engels-Nederlands wordt aan de term Farm de betekenis 
van boerderij toegekend. Hoewel aan EcoToko kan worden 
toegegeven dat de betekenis niet volledig gelijk is aan de 
betekenis van het woord Barn, roepen beide woorden naar 
het oordeel van de voorzieningenrechter bij het relevante 
publiek de associatie op met een gebouw dat onderdeel uit-
maakt van een boerenbedrijf. Dit alles maakt dat de han-
delsnaam Yoghurt Farm zeer sterk lijkt op de handelsnaam 
Yoghurt Barn en dat verwarring aldus te duchten is, met 
name ook nu zowel de onderneming van Yoghurt Barn als 
de onderneming van EcoToko zich (al dan niet onder meer) 
toeleggen op de verkoop van (biologische) yoghurt met 
toppings. Weliswaar zijn beide ondernemingen in andere 
delen van het land gevestigd, maar dat maakt, anders dan 
EcoToko meent, niet dat geen sprake kan zijn van verwar-
ringsgevaar (vergelijk HR 2 juni 1978, NJ 1980, 295). Hoewel 
Yoghurt Barn in Friesland nog geen filiaal of afzet heeft, kan 
zij in Friesland de bescherming van haar handelsnaam in-
roepen, indien zij in Friesland voldoende bekendheid geniet. 
Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is voldoende 
aannemelijk geworden dat Yoghurt Barn in Friesland een 
voldoende bekendheid geniet in vorenbedoelde zin door in-
tensief gebruik van de naam in landelijke media en reclame-
uitingen en door het feit dat zij zich met haar website en via 
diverse social media richt op een landelijk publiek.
4.20. In beginsel komt gelet op het vorenstaande aan 
Yoghurt Barn – zij het in geringe mate – handelsnaam-
rechtelijke bescherming toe, tenzij het aannemen van deze 
(geringe) mate van bescherming zou leiden tot een mono-
polisering van de woorden Yoghurt en Barn door Yoghurt 
Barn. Dat is echter niet het geval. Het staat EcoToko immers 
vrij een handelsnaam te voeren waarin het woord Yoghurt, 
het woord Barn of daarop gelijkende woorden voorkomen, 
maar niet op zodanige wijze dat de handelsnamen van 
Yoghurt Barn en EcoToko zoveel op elkaar lijken dat hier-
door verwarringsgevaar te duchten is. De vordering onder 
II is derhalve toewijsbaar ten aanzien van EcoToko. Teneinde 
executieproblemen te voorkomen, zal de voorzieningen-
rechter een termijn van 24 uur na betekening aan deze ver-
oordeling verbinden.

  Auteursrechtinbreuk
4.21. Yoghurt Barn heeft aan haar vordering onder III ten 
grondslag gelegd dat Yoghurt Farm voorts inbreuk maakt 
op de auteursrechten die Yoghurt Barn heeft op de foto’s 
op haar website en social media en inbreuk maakt op het 
auteursrecht van Yoghurt Barn op haar huisstijl, door deze 
foto’s te gebruiken op haar Facebookpagina en de huisstijl te 
gebruiken op de etalageruiten van de nog te openen horeca-
gelegenheid in Leeuwarden.
4.22. De voorzieningenrechter stelt voorop dat om voor 
auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen, 
vereist is dat het desbetreffende werk een eigen, oorspron-
kelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de ma-
ker draagt (vgl. HR 30 mei 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC2153). 
Het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) heeft de 
maatstaf aldus geformuleerd dat het moet gaan om “een 
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eigen intellectuele schepping van de auteur van het werk” 
(HvJ EU 16 juli 2009, ECLI:EU:C:2009:465). Dit werkbegrip 
vindt haar begrenzing waar het eigen, oorspronkelijk karak-
ter enkel datgene betreft wat noodzakelijk is voor het ver-
krijgen van een technisch effect. Elementen van het werk 
die louter een technisch effect dienen of te zeer het resultaat 
zijn van een door technische uitgangspunten beperkte keu-
ze, zijn van bescherming uitgesloten (vgl. HR 16 juni 2006, 
ECLI:NL:HR:2006:AU8940). Het feit dat het werk voldoet 
aan technische en functionele eisen laat onverlet dat de ont-
werpmarges of keuzemogelijkheden zodanig kunnen zijn 
dat voldoende ruimte bestaat voor creatieve keuzes van de 
maker die een werk in auteursrechtelijke zin kunnen opleve-
ren (vgl. HR 8 september 2006, ECLI:NL:HR:2006:AX3171).
4.23. Ingevolge artikel 13 van de Auteurswet (Aw) is 
eerst dan sprake van verveelvoudiging van, en daarmee van 
een inbreuk op, een auteursrechtelijk beschermd werk in-
dien sprake is van een gehele of gedeeltelijke bewerking of 
nabootsing in gewijzigde vorm, welke niet als een nieuw 
oorspronkelijk werk moet worden aangemerkt.
4.24. Niet reeds het enkele feit dat tussen een werk 
waarvoor auteursrechtelijke bescherming wordt ingeroe-
pen en een als inbreukmakend bestreden voortbrengsel 
punten van overeenstemming bestaan, wettigt het ver-
moeden dat het laatste de vrucht is van bewuste of onbe-
wuste ontlening. Daartoe is een mate van overeenstem-
ming vereist die van een zodanige aard en omvang is dat, 
indien het bedoelde vermoeden niet wordt ontzenuwd, ge-
oordeeld moet worden dat van een ongeoorloofde verveel-
voudiging in auteursrechtelijke zin sprake is. Bij de beant-
woording van de vraag of sprake is van overeenstemming 
in evenbedoelde zin komt het erop aan of het beweerdelijk 
inbreukmakende werk in zodanige mate de auteursrechte-
lijk beschermde trekken van het eerdere werk vertoont dat 
de totaalindrukken die de beide werken maken te weinig 
verschillen voor het oordeel dat het eerstbedoelde werk als 
een zelfstandig werk kan worden aangemerkt (zie HR 29 no-
vember 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE8456). De auteursrech-
telijk beschermde trekken of elementen van laatstbedoeld 
werk zijn daarbij bepalend, met dien verstande dat ook een 
verzameling of bepaalde selectie van op zichzelf niet be-
schermde elementen, een (oorspronkelijk) werk kan zijn 
in de zin van de Auteurswet, mits die selectie het persoon-
lijk stempel van de maker draagt. Bij de vergelijking van de 
totaalindrukken dienen dus ook onbeschermde elementen 
in aanmerking te worden genomen, voor zover de combina-
tie van al deze elementen in het beweerdelijk nagebootste 
werk aan de “werktoets” beantwoordt (zie HR 12 april 2013, 
ECLI:NL:HR:2013:BY1532).
4.25. Wat betreft de gestelde auteursrechtinbreuk door 
het gebruik van foto’s van Yoghurt Barn overweegt de voor-
zieningenrechter dat Yoghurt Barn ter onderbouwing van 
de vordering een uitdraai van de Facebookpagina van Eco-
Toko heeft overgelegd, waarop de foto als vermeld in r.o. 2.7. 
staat afgebeeld, alsmede een uitdraai van een pagina van de 
website van Yoghurt Barn waarop diezelfde foto staat afge-
beeld. Voor het overige heeft zij geen producties overgelegd 
waarop foto’s staan afgebeeld die zowel door EcoToko als 

door Yoghurt Barn worden gebruikt. Derhalve heeft zij on-
voldoende gesteld dat EcoToko meerdere foto’s van haar ge-
bruikt. Ook kan thans nog niet worden beoordeeld of de fo-
to’s die EcoToko in de toekomst zal gaan gebruiken inbreuk 
maken op een auteursrecht van Yoghurt Barn op foto’s. De 
vordering onder III om EcoToko c.s. te veroordelen “het ge-
bruik van auteursrechtelijk beschermde foto’s” te staken en 
gestaakt te houden is derhalve niet integraal toewijsbaar. 
Of de vordering toewijsbaar is ten aanzien van de foto die is 
afgebeeld in r.o. 2.7 zal de voorzieningenrechter in het na-
volgende beoordelen.
4.26. Yoghurt Barn heeft gesteld dat deze foto in op-
dracht van haar gemaakt is door een foodfotograaf, dat het 
auteursrecht op de foto door de fotograaf aan haar is over-
gedragen en dat EcoToko c.s. geen toestemming van haar 
heeft verkregen voor het gebruik van de foto. EcoToko c.s. 
heeft hiertegen ingebracht dat zij haar website heeft laten 
bouwen door de heer J. Kuiper en dat de foto van de web-
site www.wordpress.com is verkregen, welke site de foto’s 
gratis aanbiedt aan websiteontwikkelaars.
4.27. De voorzieningenrechter overweegt dat niet in ge-
schil is dat de betreffende foto eerder door Yoghurt Barn 
op haar website werd gebruikt dan door EcoToko op haar 
Facebookpagina en website. De voorzieningenrechter acht 
het te toevallig dat door EcoToko precies dezelfde foto is 
gebruikt als de foto die reeds door Yoghurt Barn werd ge-
bruikt op haar website. Mede gelet op het feit dat EcoToko 
ook het merk Loei Lekker onrechtmatig van Yoghurt Barn 
heeft gekopieerd, acht de voorzieningenrechter het niet 
aannemelijk dat de betreffende foto niet van de website van 
Yoghurt Barn is gekopieerd, maar door EcoToko of haar web-
siteontwikkelaar van een website is gehaald die deze gratis 
aanbiedt aan websiteontwikkelaars. Hierbij laat de voorzie-
ningenrechter meewegen dat EcoToko haar verweer op dit 
punt op geen enkele wijze heeft onderbouwd. Voor zover 
EcoToko heeft aangevoerd dat Yoghurt Barn de foto niet zelf 
heeft laten maken maar deze foto van een site heeft gehaald, 
waar deze foto rechtenvrij wordt aangeboden, heeft zij dat 
niet aannemelijk gemaakt, gelet op hetgeen Yoghurt Barn 
daarover heeft gesteld en op hetgeen hiervoor is overwogen 
over de geloofwaardigheid van het verweer van EcoToko c.s. 
dat (ook) zij de foto van een dergelijke site heeft verkregen. 
Het vorenstaande leidt tot de conclusie dat EcoToko onvol-
doende heeft bestreden dat zij zonder toestemming van 
Yoghurt Barn een foto op haar Facebookpagina en website 
heeft geplaatst ten aanzien waarvan Yoghurt Barn auteurs-
rechthebbende is. Deze verveelvoudiging c.q. nabootsing 
levert een auteursrechtinbreuk op, zodat de vordering on-
der III, wat deze foto betreft, toewijsbaar is ten aanzien van 
EcoToko.
4.28. Wat betreft de gestelde auteursrechtinbreuk op 
de huisstijl van Yoghurt Barn overweegt de voorzieningen-
rechter als volgt. Volgens Yoghurt Barn komt haar huisstijl 
onder meer tot uitdrukking in de bedrukking van de etala-
geruit van haar Barns. Deze bedrukking is volgens haar een 
auteursrechtelijk beschermd werk. De voorzieningenrech-
ter overweegt dat voor zover Yoghurt Barn heeft gesteld dat 
enkele van de elementen waaruit de bedrukking is opge-
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bouwd afzonderlijk voor auteursrechtelijke bescherming in 
aanmerking komen, zij dat onvoldoende heeft onderbouwd. 
Wel volgt de voorzieningenrechter haar in haar standpunt 
dat de bedrukking elementen bevat die tezamen een unieke 
en specifieke combinatie vormen die aan de bedrukking een 
oorspronkelijk karakter verlenen. Het gaat hierbij naar het 
oordeel van de voorzieningenrechter om de combinatie van 
de volgende elementen:
– het beeldmerk Yoghurt Barn aangebracht op de 

bovenste helft van beide etalageruiten met daaronder 
de tekst loei lekker by Campina in het wit geschreven;

– de met dunne witte lijnen op de onderste helft van 
beide etalageruiten aangebrachte rechthoek, waarin 
vierkant en rechthoekige doorzichtige vlakken zijn 
aangebracht van verschillende groottes die van elkaar 
worden gescheiden door dunne rechte witte lijnen;

– de vormgeving van de verschillende vlakken en de ver-
deling van de vlakken binnen de rechthoek;

– de teksten en tekeningen die zijn aangebracht in deze 
vlakken;

– het gebruik van witte letters voor de teksten, afgezien 
van de groene letters die zijn gebruikt voor het woord 
loei lekker;

– de wijze van plaatsing van de teksten in de afzonder-
lijke vlakken;

– het gebruik van tekeningen in de vlakken die enkel be-
staan uit witte lijnen zonder opvulling;

– het gebruik van verschillende lettertypes voor de ver-
schillende teksten en de afwisseling tussen teksten in 
blokletters en teksten met hoofd- en kleine letters.

4.29. Niet kan worden gezegd dat de combinatie van 
deze elementen zozeer het resultaat is van een door tech-
nische, functionele of stilistische uitgangspunten beperkte 
keuze dat daaraan geen oorspronkelijk karakter toekomt. 
Gesteld noch gebleken is dat iemand al eerder dan Yoghurt 
Barn een etalagebedrukking heeft gemaakt die deze spe-
cifieke combinatie van elementen bevat. Het voorgaande 
voert tot de slotsom dat de combinatie van de hiervoor op-
gesomde elementen kwalificeert als een auteursrechtelijk 
beschermd werk.
4.30. De voorzieningenrechter stelt vast dat elk van de 
twee etalageruiten van de nog te openen horecaogelegen-
heid van EcoToko, zoals afgebeeld in r.o. 2.5., net als elk van 
de twee etalageruiten van de Barn in Den Bosch, zoals af-
gebeeld in r.o. 2.3., op de onderste helft is bedrukt met een 
rechthoek die met dunne witte lijnen is aangebracht met 
daarin door dunne rechte witte lijnen van elkaar geschei-
den rechthoekige en vierkante doorzichtige vlakken van 
verschillende grootte. Ook is in elk van deze vlakken, net 
als bij de Barn in Den Bosch, een tekst in witte letters en/of 
een tekening aangebracht en bestaan de aangebrachte te-
keningen enkel uit witte lijnen zonder opvulling. Het ver-
schil is enkel dat het woord ‘loei lekker’ op de etalageruit 
van EcoToko niet in het groen, maar in het wit is geschre-
ven. Voorts valt op dat de vlakindeling van de rechthoeken 
op de etalageruiten van de horecagelegenheid van EcoToko 
bijna identiek is aan de vlakindeling van de rechthoeken op 
de etalageruiten van de Barn in Den Bosch, met als enige 

verschil dat in de rechthoek op de rechter etalageruit van 
de Barn aan de rechterkant een staande rechthoek is aange-
bracht welke staande rechthoek in de rechthoek op de rech-
ter etalageruit van de horecagelegenheid van EcoToko ont-
breekt. Ook zijn bijna alle teksten op de etalageruiten van de 
horecagelegenheid van EcoToko identiek aan en in dezelfde 
vlakken geplaatst als de teksten op de etalageruiten van de 
Barn in Den Bosch, zoals de teksten PICK NICK, Loei Lekker, 
Coffee & Tea, Brunch, Studentenkortingen 10%, Healthy 
lunch & Ontbijt Snack, catering, EAT IN OR TAKE OUT, Bio 
yoghurt, Smoothies – wit bolletje met tekst erin – Juices 
(de tekst in het witte bolletje is op de overgelegde foto van 
de Barn in Den Bosch niet leesbaar). Ook de tekeningen op 
de etalageruit van de horecagelegenheid EcoToko zijn bijna 
allemaal in dezelfde vlakken geplaatst als de tekeningen op 
de etalageruiten van de Barn in Den Bosch. Verder zijn de 
teksten op de etalageruiten van EcoToko net als de teksten 
op de etalageruiten van de Barn in Den Bosch geschreven 
in verschillende lettertypes en zijn teksten in blokletters 
afgewisseld met teksten met hoofd- en kleine letters. Wat 
verder opvalt is dat op de linker etalageruit van de Barn het 
woord Picknick niet aan elkaar geschreven is, maar bestaat 
uit twee losse woorden, ‘pick’ en ‘nick’, die in grote letters 
onder elkaar zijn opgeschreven en dat ditzelfde is gedaan op 
de linker etalageruit van de horecagelegenheid van EcoToko. 
Ook valt op dat het woord studentenkorting op het rechter 
etalageruit van de Barn van Den Bosch eveneens is opge-
splitst in twee woorden ‘Studenten’ en ‘korting’, die onder 
elkaar zijn geplaatst en waarachter heel groot de tekens 
‘10%’ zijn geplaatst en dat ditzelfde is gedaan op de rechter 
etalageruit van de horecagelegenheid van EcoToko.
4.31. Gelet op alle aanwezige overeenkomsten is de 
combinatie van de elementen, als hiervoor omschreven, 
naar het oordeel van de voorzieningenrechter in die mate in 
de bedrukking op de etalageruiten van de horecagelegen-
heid van EcoToko terug te vinden dat de totaalindrukken 
van de bedrukking van de etalageruiten van beide partijen 
sterk overeenstemmen. Dat er ook verschillen zijn aan te 
wijzen, zoals het feit dat op de bovenste helft van de eta-
lageruiten van de horecagelegenheid van EcoToko niet het 
beeldmerk Yoghurt Barn met daaronder de tekst loei lekker 
by Campina is aangebracht, doet aan de overeenstemmende 
totaalindruk onvoldoende af.
4.32. Het hieruit voortvloeiende vermoeden dat de be-
drukking van de etalageruit van de horecagelegenheid van 
EcoToko is ontleend aan de bedrukking van de etalageruit 
van de Barns, heeft EcoToko niet kunnen ontzenuwen. Haar 
niet onderbouwde verweer dat het door haar ingeschakelde 
reclamebureau ‘FF Anders’ de bedrukking zelfstandig heeft 
ontworpen, acht de voorzieningenrechter niet aanneme-
lijk, gelet op de hiervoor omschreven in het oog springende 
gelijkenissen tussen de etalageruiten van beide partijen. De 
bedrukking van de etalageruit van de horecagelegenheid 
van EcoToko wordt dan ook als een verveelvoudiging c.q. 
nabootsing in de zin van artikel 13 Aw aangemerkt, zodat 
zij inbreuk maakt op het auteursrecht van Yoghurt Barn op 
de bedrukking van de etalageruit van haar Barns. Feiten en 
omstandigheden waaruit kan worden afgeleid dat EcoToko 
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daarnaast ook inbreuk heeft gemaakt op het gestelde au-
teursrecht op de andere onderdelen van de huisstijl van 
Yoghurt Barn, zoals haar menukaart, zijn onvoldoende con-
creet gesteld en niet gebleken.
4.33. Voorts is niet onderbouwd dat [gedaagde sub 2] in-
breuk zou maken op auteursrechten van Yoghurt Barn, zo-
dat de vordering niet toewijsbaar is ten aanzien van hem.
4.34. Gelet op het vorenstaande zal de vordering onder 
III in zoverre worden toegewezen dat EcoToko zal worden 
veroordeeld om iedere inbreuk op het auteursrecht van 
Yoghurt Barn op de foto als afgebeeld in r.o. 2.7. en op de be-
drukking op de etalageruiten van de Barns, zoals afgebeeld 
in r.o. 2.3., te staken en gestaakt te houden. Teneinde exe-
cutieproblemen te voorkomen, zal de voorzieningenrechter 
een termijn van 24 uur na betekening aan deze veroordeling 
verbinden.

  Onrechtmatige daad
4.35. Yoghurt Barn heeft subsidiair onder IV gevorderd 
dat EcoToko c.s. wordt veroordeeld om per direct iedere on-
rechtmatige handeling van slaafse nabootsing jegens Yo-
ghurt Barn te staken en gestaakt te houden. Nu de primaire 
vorderingen onder I t/m III slechts deels toewijsbaar zijn, 
komt de voorzieningenrechter in zoverre toe aan beoorde-
ling van deze subsidiaire vordering.
4.36. Bij deze beoordeling stelt de voorzieningenrech-
ter voorop dat, zoals Yoghurt Barn ter zitting ook heeft er-
kend, het EcoToko niet verboden kan worden om net als Yo-
ghurt Barn een horecagelegenheid of winkel te exploiteren 
waarin yoghurt met (gezonde) toppings worden verkocht. 
Voorts stelt de voorzieningenrechter voorop dat nabootsing 
van een stoffelijk product in beginsel vrijstaat wanneer dat 
product niet (langer) wordt beschermd door een absoluut 
recht van intellectuele eigendom, zij het dat dit beginsel uit-
zondering lijdt wanneer door die nabootsing verwarring bij 
het publiek valt te duchten en de nabootsende concurrent 
tekortschiet in zijn verplichting om bij dat nabootsen alles 
te doen wat redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de 
deugdelijkheid of bruikbaarheid van zijn product, mogelijk 
en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide 
producten gevaar voor verwarring ontstaat (zie HR 19 mei 
2017, ECLI:NL:HR:2017:938).
4.37. Dit brengt mee dat het subsidiaire beroep van 
Yoghurt Barn op slaafse nabootsing alleen kans van slagen 
heeft als de primaire vorderingen zijn afgewezen omdat 
geen sprake (meer) is van een intellectueel eigendomsrecht 
van Yoghurt Barn waarvan zij de bescherming kan inroe-
pen. Daarvan is hier geen sprake. Voor zover de primaire 
vorderingen zijn afgewezen zijn ze niet afgewezen, omdat 
naar het oordeel van de voorzieningenrechter geen sprake 
is van een intellectueel eigendomsrecht, maar omdat de ge-
stelde inbreuk op dit intellectueel eigendomsrecht niet aan-
nemelijk is gemaakt. De vordering onder IV dient derhalve 
te worden afgewezen.

  Dwangsommen
4.38. Nu EcoToko handelt onder de naam Yoghurt Farm 
begrijpt de voorzieningenrechter de vordering onder V 

om – kort gezegd – EcoToko c.s. te veroordelen om een 
dwangsom per dag of per geval te betalen dat Yoghurt Farm 
een van de onder I tot en met IV genoemde bevelen over-
treedt, aldus dat Yoghurt Barn vordert EcoToko c.s. te ver-
oordelen om een dwangsom per dag of per geval te betalen 
dat EcoToko één van de onder I tot en met IV genoemde be-
velen overtreedt. Deze vordering is niet toewijsbaar ten aan-
zien van [gedaagde sub 2], nu er geen wettelijke grondslag 
bestaat om iemand te veroordelen tot betaling van dwang-
sommen bij niet-naleving van veroordelingen die niet aan 
hem of haar zijn opgelegd. De vordering is wel als onbetwist 
toewijsbaar ten aanzien van EcoToko, zij het dat de voor-
zieningenrechter aan de te verbeuren dwangsommen een 
maximum zal verbinden van € 20.000,- per veroordeling. 
Voorts zal de gevorderde toevoeging “onverminderd het 
recht van Yoghurt Barn op volledige schadevergoeding” in 
het dictum worden weggelaten, nu Yoghurt Barn niet heeft 
aangegeven wat de toegevoegde waarde is van deze zinsne-
de en ook niet valt in te zien wat de juridische status hiervan 
in een dictum zou kunnen zijn.

  Proceskosten
4.39. Nu geen van de vorderingen jegens [gedaagde sub 
2] wordt toegewezen, zal Yoghurt Barn in de procedure te-
gen [gedaagde sub 2] als de in het ongelijk te stellen partij in 
de proceskosten van [gedaagde sub 2] worden veroordeeld. 
Nu [gedaagde sub 2] in persoon heeft geprocedeerd en zich 
niet bij heeft laten staan door een professioneel gemach-
tigde, zal de voorzieningenrechter geen bedrag voor salaris 
gemachtigde toewijzen. De kosten aan de zijde van [gedaag-
de sub 2] worden aldus vastgesteld op € 309,-, zijnde de helft 
van het bedrag dat EcoToko c.s. gezamenlijk aan griffierecht 
verschuldigd is.
4.40. EcoToko zal in de procedure tussen Yoghurt Barn 
en EcoToko als de grotendeels in het ongelijk te stellen partij 
in de proceskosten van Yoghurt Barn worden veroordeeld. 
Yoghurt Barn heeft gevorderd EcoToko te veroordelen in de 
volledige (proces)kosten, op grond van artikel 1019h Rv, en 
deze wat betreft het salaris advocaat gesteld op een bedrag 
van € 9.220,- exclusief btw. Ter onderbouwing van deze vor-
dering heeft Yoghurt Barn drie facturen met kostenspecifi-
caties overgelegd. Gelet op het feit dat de primaire vorderin-
gen, voor zover ze worden toegewezen, worden toegewezen 
op grond van inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht, 
zal de voorzieningenrechter ten aanzien van het salaris van 
de advocaat aansluiten bij de per 1 april 2017 gewijzigde 
regeling ‘Indicatietarieven in IE-zaken’. De gevorderde ad-
vocaatkosten van € 9.220,- worden als redelijk en evenredig 
beschouwd. Het bedrag van € 9.220,- wordt daarom bij de 
vaststelling van het salaris advocaat tot uitgangspunt geno-
men.
4.41. Nu het om een gemengde grondslag van de ver-
schillende vorderingen gaat (auteursrechtinbreuk, merkin-
breuk, handelsnaamrechtinbreuk en onrechtmatige daad) 
en enkel de vorderingen die gebaseerd zijn op de inbreu-
ken op de intellectuele eigendomsrechten van Yoghurt Barn 
(deels) worden toegewezen, zal de voorzieningenrechter 
moeten bepalen welk deel van het salaris advocaat moet 
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worden toegerekend aan de schending van de intellectuele 
eigendomsrechten van Yoghurt Barn.
4.42. Afgaand op de inhoud van de dagvaarding, in het 
bijzonder de ruimte die de delen over merkinbreuk, han-
delsnaamrechtinbreuk, auteursrechtinbreuk en onrecht-
matige daad innemen, is de voorzieningenrechter van oor-
deel dat 90% van het salaris advocaat is toe te rekenen aan 
het deel van de procedure dat ziet op de schending van de 
intellectuele eigendomsrechten. Gelet op het vorenstaande 
wordt het salaris advocaat vastgesteld op € 8.298,- (90% x 
€ 9.220,-). Dit bedrag wordt niet vermeerderd met de btw, 
nu ingevolge de regeling Indicatietarieven in IE-zaken met 
btw uitsluitend rekening wordt gehouden indien een par-
tij deze niet kan verrekenen met de eigen btw-aangifte en 
gesteld noch gebleken is dat Yoghurt Barn de btw niet kan 
verrekenen met haar eigen btw-aangifte. Vermeerderd met 
het griffierecht (€ 618,-) en de explootkosten (€ 80,42) zal 
ter zake van de proceskosten van Yoghurt Barn een totaal-
bedrag van € 8.996,42 worden toegewezen.
4.43. De termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv zal wor-
den bepaald op zes maanden, te rekenen vanaf de datum 
van dit vonnis.
4.44. Tot slot zal het vonnis, zoals door Yoghurt Barn 
gevorderd, uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard. Nu 
Yoghurt Barn hierbij geen bijzonder belang heeft gesteld, zal 
de voorzieningenrechter gelet op het bepaalde in artikel 64 
Rv, de door haar gevorderde uitvoerbaarverklaring op alle 
dagen en uren afwijzen.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter:
5.1. veroordeelt EcoToko om binnen 24 uur na beteke-
ning van dit vonnis ieder gebruik van het teken ‘Loei Lekker’ 
te staken en gestaakt te houden, waaronder maar niet be-
perkt tot het gebruik van het teken ‘Loei Lekker’ als handels-
naam, op de etalageruiten van de nog te openen horecage-
legenheid te Leeuwarden, op social media en voor social 
media profielen (waaronder op Facebook en Instagram);
5.2. veroordeelt EcoToko om binnen 24 uur na bete-
kening van dit vonnis iedere inbreuk op het handelsnaam-
recht van Yoghurt Barn op de naam Yoghurt Barn te staken 
en gestaakt te houden, waaronder maar niet beperkt tot het 
gebruik van deze naam op de nog te openen horecagele-
genheid te Leeuwarden, in de overeenstemmende domein-
namen en op social media en voor social media profielen 
(waaronder op Facebook en Instagram);
5.3. veroordeelt EcoToko om binnen 24 uur na beteke-
ning van dit vonnis iedere inbreuk op het auteursrecht van 
Yoghurt Barn op de foto als afgebeeld in r.o. 2.7. en op het 
auteursrecht van Yoghurt Barn op de bedrukking op de eta-
lageruiten van de Barns, zoals afgebeeld in r.o. 2.3., te staken 
en gestaakt te houden;
5.4. veroordeelt EcoToko om een dwangsom aan Yo-
ghurt Barn te betalen van € 1.000,- per afzonderlijke ver-
oordeling voor iedere dag of iedere keer, zulks ter keuze van 
Yoghurt Barn, dat zij niet aan het onder 5.1., 5.2. en 5.3. be-

paalde voldoet, tot een maximum van € 20.000,- per veroor-
deling is bereikt;
5.5. stelt de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv vast 
op zes maanden na de datum van dit vonnis;
5.6. veroordeelt EcoToko in de proceskosten van Yo-
ghurt Barn, tot op heden vastgesteld op € 8.996,42;
5.7. veroordeelt Yoghurt Barn in de proceskosten van 
[gedaagde sub 2], tot op heden vastgesteld op € 309,-;
5.8. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voor-
raad;
5.9. wijst het meer of anders gevorderde af.

  Noot

1. Voor de feiten verwijs ik naar het vonnis. In deze 
korte noot gaat het mij vooral om een ondergeschikt on-
derdeel uit het vonnis, te weten de afwijzing van de slaafse 
nabootsingsvordering. Aan de andere onderdelen uit het 
vonnis, zoals de (beschrijvende) handelsnaamkwestie, be-
steed ik geen aandacht. Aan de problematiek rondom be-
schrijvende handelsnamen hoop ik over niet al te lange tijd 
in een andere bijdrage aandacht te besteden.
2. In het recente All Round/Simstars-arrest heeft de 
Hoge Raad (in r.o. 3.4.1) herhaald wat het uitgangspunt in 
het slaafse nabootsingsrecht is:

“Ten aanzien van nabootsing van een stoffelijk pro-
duct dat niet (langer) wordt beschermd door een ab-
soluut recht van intellectuele eigendom geldt dat de 
nabootsing van dit product in beginsel vrijstaat, zij het 
dat dit beginsel uitzondering lijdt wanneer door die 
nabootsing verwarring bij het publiek valt te duchten 
en de nabootsende concurrent tekortschiet in zijn ver-
plichting om bij dat nabootsen alles te doen wat redelij-
kerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of 
bruikbaarheid van zijn product, mogelijk en nodig is om 
te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten 
gevaar voor verwarring ontstaat (HR 20 november 2009, 
ECLI:NL:HR:2009:BJ6999, NJ 2011/302 (Lego)). Naboot-
sing op een wijze die nodeloos verwarring veroorzaakt, 
is een vorm van oneerlijke mededinging, waartegen met 
een vordering uit onrechtmatige daad kan worden opge-
komen. Dit strookt met de in art. 10bis lid 1 en lid 3, on-
der 1, van het Verdrag van Parijs tot bescherming van de 
industriële eigendom (Trb. 1980, 31, hierna: VvP) opge-
nomen verplichting voor de verdragslanden om bescher-
ming te verlenen tegen oneerlijke mededinging, en uit 
dien hoofde te verbieden “alle daden, welke ook, die ver-
warring 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””.1

1 HR 19 mei 2017, NJ 2017/315 m.nt. D.W.F. Verkade, IER 2017/39 m.nt. 
P.G.F.A. Geerts en R.W. de Vrey, AA 2017/6, p. 535 m.nt. D.J.G. Visser, BIE 
2017/5, p. 212, m.nt. Haak (All Round/Simstars).
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3. In het onderhavige vonnis (r.o. 4.36) wijst de voor-
zieningenrechter op (het eerste deel van) deze rechtsover-
weging en leidt daaruit (in r.o. 4.37) af:

“dat het subsidiaire beroep van Yoghurt Barn op slaafse 
nabootsing alleen kans van slagen heeft als de primaire 
vorderingen zijn afgewezen omdat geen sprake (meer) is 
van een intellectueel eigendomsrecht van Yoghurt Barn 
waarvan zij de bescherming kan inroepen. Daarvan is 
hier geen sprake. Voor zover de primaire vorderingen 
zijn afgewezen zijn ze niet afgewezen, omdat naar het 
oordeel van de voorzieningenrechter geen sprake is van 
een intellectueel eigendomsrecht, maar omdat de ge-
stelde inbreuk op dit intellectueel eigendomsrecht niet 
aannemelijk is gemaakt. De vordering onder IV dient 
derhalve te worden afgewezen”.

4. Als ik de voorzieningenrechter goed begrijp, dan 
is hij van mening dat een slaafse nabootsingsvordering al-
leen kans van slagen heeft indien geen sprake (meer) is van 
een IE-recht waarop eiser zich kan beroepen, met als gevolg 
dat cumulatie of samenloop van IE-rechten en het slaafse 
nabootsingsrecht niet mogelijk is. Dat oordeel berust op een 
verkeerde lezing van het door de Hoge Raad geformuleerde 
uitgangspunt (zie nr. 5) en strookt bovendien niet met het in 
Nederland geldende ‘samenlooprecht’ (zie nr. 6).
5. Zoals gezegd baseert de voorzieningenrechter zijn 
oordeel op (het eerste deel van) r.o. 3.4.1 uit het All Round/
Simstars-arrest van de Hoge Raad. Het punt is echter dat hij 
daarin te veel leest. Weliswaar spreekt de Hoge Raad van 
een stoffelijk product “dat niet (langer) wordt beschermd 
door een absoluut recht van intellectuele eigendom”, maar 
daaraan verbindt hij ‘slechts’ de consequentie dat de na-
bootsing van zo’n product in beginsel vrijstaat. Wat de Hoge 
Raad niet zegt, is dat alléén in het geval dat een product niet 
(langer) wordt beschermd door een IE-recht, een beroep op 
slaafse nabootsing openstaat. Dat staat er niet en dat heeft 
de Hoge Raad volgens mij ook niet bedoeld te zeggen. Dat 
blijkt duidelijk uit het tweede deel van r.o. 3.4.1, waar de 
voorzieningenrechter in zijn vonnis niet naar verwijst. Daar 
staat onverkort en in algemene bewoordingen dat naboot-
sing op een wijze die nodeloos verwarring veroorzaakt, een 
vorm van oneerlijke mededinging is, waartegen met een 
vordering uit onrechtmatige daad kan worden opgekomen. 
Dus ongeacht of het product van de eisende partij door een 
IE-recht wordt beschermd.
6. Het gevolg van deze verkeerde lezing van de juris-
prudentie van de Hoge Raad is dat de voorzieningenrechter 
een beslissing neemt die niet strookt met de in Nederland 
geldende hoofdregel dat behoudens voor zover de verschil-
lende wettelijke regimes elkaar uitsluiten of conflicteren, 
cumulatie of samenloop van rechten moet worden toege-
staan. Dat is een algemene regel, die ook geldt bij cumulatie 
of samenloop van IE-rechten.2 Die regel dient m.i. evenzeer 

2 Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper daarover in Industriële eigendom 
II (Kluwer 2008) in nr. 19.1.2.1 hebben geschreven. Zie ook mijn noot onder 
HvJ 20 december 2017, IER 2018/6 (Acacia/Audi en Porsche).

te gelden bij de cumulatie of samenloop van IE-rechten en 
de slaafse nabootsingsvordering. Ik kan geen enkele reden 
bedenken waarom in dat geval afgeweken zou moeten wor-
den van de in Nederland geldende hoofdregel.
7. Dat is de theorie. Of die hoofdregel voor IE-recht-
hebbenden in inbreukzaken ook daadwerkelijk het verschil 
zal kunnen maken, is echter een andere vraag. Dat zal denk 
ik niet snel het geval zijn, maar uitgesloten is het niet. Zon-
der te pretenderen uitputtend te zijn kan bijvoorbeeld ge-
dacht worden aan de situatie waarin de auteursrechtvor-
dering wordt afgewezen vanwege het feit dat geen sprake 
is van ontlening. De slaafse nabootsingsactie kan – ervan 
uitgaande dat het nagebootste product een eigen gezicht 
op de markt heeft en de nabootsing bij het publiek verwar-
ring sticht – in mijn ogen dan het verschil maken, omdat de 
slaafse nabootsingsvordering (tegen nodeloze verwarring) 
ook toegewezen kan worden wanneer er geen sprake is van 
ontlening.3

8. En wat te denken van het geval waarin eiser een 
(ingeschreven dan wel niet-ingeschreven) modelrecht heeft 
en het product van gedaagde bij de geïnformeerde gebrui-
ker een andere algemene indruk wekt, maar bij het minder 
oplettende gewone publiek verwarring sticht? Ondanks het 
feit dat eiser een modelrecht heeft, zou ik ook in dit geval 
willen verdedigen dat de slaafse nabootsingsactie door eiser 
in stelling gebracht kan worden en door de rechter toege-
wezen moet worden.
9. Als laatste voorbeeld noem ik de situatie waarin 
het product van eiser door het niet-ingeschreven model-
recht wordt beschermd en het inbreukmakende product 
niet alleen dezelfde algemene indruk bij de geïnformeerde 
gebruiker wekt, maar ook verwarring sticht bij het rele-
vante publiek. In de redenering van de voorzieningenrech-
ter zou eiser alleen een beroep kunnen doen op het niet-
ingeschreven modelrecht. Dat betekent dat een door de 
rechter opgelegd verbod (versterkt met een dwangsom) na 
afloop van de beschermingsduur van het niet-ingeschre-
ven modelrecht (maximaal drie jaar) vervalt.4 Ik meen ech-
ter dat de rechter in deze situatie tevens een verbod (met 
dwangsom) op grond van een slaafse nabootsingsvordering 
kan opleggen. Dat verbod houdt namelijk pas op te gelden 
op het moment dat het product van eiser zijn eigen gezicht 
op de markt verliest en dat moment kan vele jaren na afloop 
van de driejarige beschermingstermijn van het niet-inge-
schreven modelrecht aanbreken.5 Bij de toewijzing van het 
slaafse nabootsingsverbod heeft eiser dus zonder meer be-

3 Overigens is het nog geen uitgemaakte zaak dat de slaafse nabootsings-
actie ook mogelijk is wanneer er geen sprake is geweest van ontlening. De 
Hoge Raad moet die vraag nog beantwoorden. Zie onder meer mijn noot 
onder Rb. Amsterdam 12 april 2017, IER 2017/40 (Proplamp/IKEA).

4 Zie C.J.J.C. van Nispen, Het rechterlijk verbod en bevel (Kluwer 1978), nr. 254.
5 Zie over de mogelijkheid om na afloop van de beschermingstermijn van 

het niet-ingeschreven modelrecht een beroep te doen op het slaafse na-
bootsingsrecht mijn bijdrage aan de Gielen-bundel, Over fietsmandjes, 
My Little Pony-paardjes en X-vormige kauwstokjes voor honden, ook 
bekend als bescherming tegen nodeloos verwarringsgevaar (Wolters 
Kluwer: Deventer 2015), p. 59-74 en (anders) Feer Verkade, Bescherming 
door art. 6:162 BW tegen nabootsing na verval van modelrecht? in Gielen-
bundel (Wolters Kluwer: Deventer 2015), p. 369-385.
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lang. De proceseconomie is daar ook bij gebaat, terwijl het 
‘samenlooprecht’ toewijzing van die vordering toelaat.
10. Kortom: anders dan de voorzieningenrechter, 
meen ik dat de slaafse nabootsingsactie (onder omstandig-
heden) kan slagen wanneer eiser tevens IE-rechthebbende 
is.

P.G.F.A. Geerts

Merkenrecht

IER 2018/44

HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE UNIE
10 november 2016
(R. Silva de Lapuerta (kamerpresident), E. Regan, J.C. 
Bonichot, A. Arabadjiev en S. Rodin (rapporteur), rechters; 
advocaat-generaal: M. Szpunar)
m.nt. mr. M.G. Schrijvers en A.M.E. Verschuur1

Simba Toys/EUIPO, Seven Towns 

Gebruik bijkomende elementen toegestaan bij toepassing 
techniekuitsluitingsgrond art. 7 lid 1 onder e (ii) GMVo in het 
merkenrecht.

Te strikte uitlegging door het Gerecht van de beoordelingscrite-
ria van art. 7 lid 1 onder e (ii) GMVo door te oordelen dat voor 
het onderzoek van het functionele karakter van de wezenlijke 
kenmerken van het betrokken teken – met name de rooster-
structuur op elk vlak van de kubus – diende te worden uitge-
gaan van de betrokken vorm, zoals grafisch weergegeven, zon-
der dat rekening hoefde te worden gehouden met bijkomende 
elementen die een objectieve waarnemer niet “juist kan vatten” 
op basis van de grafische voorstellingen van het litigieuze merk, 
zoals het draaivermogen van individuele elementen van een 
driedimensionale puzzel van het type “Rubik’s Cube”.
De omstandigheid dat het litigieuze merk werd ingeschreven 
voor “driedimensionale puzzels” in het algemeen (zonder een 
beperking tot puzzels met draaivermogen), en dat de merk-
houdster bij haar inschrijvingsaanvraag geen beschrijving heeft 
gevoegd waarin zij heeft gepreciseerd dat de betrokken vorm 
een draaivermogen had, staat er niet aan in de weg dat bij het 
onderzoek van het functionele karakter van de wezenlijke ken-
merken van het betrokken teken rekening wordt gehouden met 
een dergelijke technische functie van de concrete, door dit teken 
weergegeven waar.

art. 7 lid 1 onder e (ii) GMVo

nr. C-30/15 P

ECLI:EU:C:2016:849

1 Mr. M.G. Schrijvers en mr. drs. A.M.E. Verschuur zijn beiden advocaat bij 
NautaDutilh te Amsterdam.

Simba Toys GmbH & Co. KG, gevestigd te Fürth (Duitsland), 
vertegenwoordigd door O. Ruhl, Rechtsanwalt,
rekwirante,
andere partijen in de procedure:
Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese 
Unie (EUIPO), vertegenwoordigd door D. Botis en A. Folli-
ard-Monguiral als gemachtigden,
verweerder in eerste aanleg,
Seven Towns Ltd, gevestigd te Londen (Verenigd Konink-
rijk), vertegenwoordigd door K. Szamosi en M. Borbás, ügy-
védek,
interveniënte in eerste aanleg,
(…)

  Arrest

1 Met haar hogere voorziening verzoekt Simba 
Toys GmbH & Co. KG om vernietiging van het arrest van 
het Gerecht van de Europese Unie van 25 november 2014, 
Simba Toys/BHIM – Seven Towns (Vorm van een kubus 
met vlakken die een roosterstructuur hebben) (T-450/09, 
EU:T:2014:983; hierna: „bestreden arrest”), waarbij is ver-
worpen haar beroep strekkende tot vernietiging van de be-
slissing van de tweede kamer van beroep van het Bureau 
voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) 
(hierna: „kamer van beroep”) van 1 september 2009 (zaak 
R 1526/2008-2) inzake een nietigheidsprocedure tussen 
rekwirante en Seven Towns Ltd (hierna: „litigieuze beslis-
sing”).

  Toepasselijke bepalingen

2 Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 de-
cember 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, 
blz. 1) is ingetrokken en vervangen door verordening (EG) 
nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het 
Uniemerk (PB 2009, L 78, blz. 1), die op 13 april 2009 in wer-
king is getreden.
3 Gelet op het tijdstip van de feiten blijft niettemin 
verordening nr. 40/94 van toepassing op het hoofdgeding, 
minstens wat de bepalingen betreft die niet zuiver proce-
dureel zijn.
4 Artikel 7 van verordening nr. 40/94, met het op-
schrift „Absolute weigeringsgronden”, bepaalt:

„1. Geweigerd wordt inschrijving van:
[...]
b) merken die elk onderscheidend vermogen missen;
c) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of aandui-

dingen die in de handel kunnen dienen tot aandui-
ding van soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, 
waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardi-
ging van de waren of verrichting van de dienst of an-
dere kenmerken van de waren of diensten;

[...]
e) tekens die uitsluitend bestaan uit:

i) de vorm die door de aard van de waar bepaald 
wordt,
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