
NIEUWS 

40TDe intrede van Uniecertificeringsmerken en uw merk 
Op 1 oktober 2017 introduceerde de Europese Unie een nieuw soort Uniemerk. Naast individuele 
en collectieve Uniemerken krijgen merkaanvragers de mogelijkheid om een 
Uniecertificeringsmerk te registreren. Deze verandering heeft bovendien verregaande gevolgen 
voor huidige en toekomstige merkhouders, die het effectieve gebruik van hun (Unie)merken 
grondig dienen te evalueren om voor de meest passende bescherming te kiezen. 

Uniecertificeringsmerken 

Uniecertificeringsmerken, ook wel keurmerken genoemd, garanderen de conformiteit van bepaalde 
goederen en diensten met bepaalde objectieve kenmerken en standaarden, ongeacht de identiteit van 
de onderneming. Ze worden beheerd door een onafhankelijke certificeringsinstantie. Consumenten 
kunnen er dan van uitgaan dat bepaalde producten of diensten door een onafhankelijke organisatie zijn 
geëvalueerd op basis van neergeschreven objectieve criteria, zoals bijvoorbeeld de vervaardiging door 
middel van een specifiek industrieel proces, het gebruik van een bepaalde hoeveelheid kwalitatief 
materiaal of de voldoening aan bepaalde ecologische of veiligheidsnormen. Uniecertificeringsmerken 
verbinden zo een onafhankelijk kwaliteitslabel aan bepaalde goederen of diensten die voldoen aan de 
vooraf bepaalde standaarden. 

Onderscheid met de andere soorten Uniemerken 

Collectieve Uniemerken zijn merken die worden gebruikt om aan te duiden dat de gebruiker van het 
merk een lid is van een bepaalde vereniging of associatie. Die vereniging zal bepalen welke 
ondernemingen lid kunnen worden en volgens welke voorwaarden. Hoewel lidmaatschap echter ook 
kan afhangen van de vervulling van bepaalde kwaliteitsstandaarden zal het principiële doel van het 
collectief Uniemerk zijn om de goederen of diensten van de leden van een bepaalde vereniging te 
onderscheiden van deze van niet-leden. 

Individuele Uniemerken zijn merken die de oorsprong van bepaalde goederen of diensten vanuit een 
individuele onderneming aanduiden. Op die manier kan de consument deze onderscheiden van 
goederen of diensten van een andere herkomst zonder gevaar voor verwarring. 

Gevolgen voor huidige en toekomstige merkhouders 

Aangezien keurmerken voorheen nog niet bestonden in de Europese Unie, hebben reeds bestaande 
merkhouders hun keurmerken vaak als individueel of collectief Uniemerk geregistreerd. Het is echter 
belangrijk om een duidelijk onderscheid te maken tussen het gebruik van de verschillende soorten 
Uniemerken. Een verkeerd gebruik kan immers niet alleen de consument misleiden maar kan ook leiden 
tot een mogelijke vervallenverklaring van het merk na vijf jaar wegens het ontbreken van een normaal 
gebruik. Zo besliste het Hof van Justitie van de Europese Unie op 8 juni 2017 dat het enkele gebruik 
van een individueel merk als keurmerk, zonder te voldoen aan de wezenlijke herkomstfunctie van 
individuele merken, geen normaal gebruik van een individueel Uniemerk uitmaakt. 

Tijd voor initiatief 

Merkhouders moeten bijgevolg het gebruik van hun merk(aanvragen) grondig evalueren. Dit niet alleen 
om de meest passende en uitgebreide bescherming van hun merk te garanderen, maar ook om een 
effectief gebruik te verzekeren dat overeenstemt met de wezenlijk functie van het gekozen merk. 
Keurmerkhouders die hun merk voorheen als individueel of collectief Uniemerk hebben ingeschreven 
doen er dan ook goed aan om een nieuwe aanvraag voor een Uniecertificeringsmerk in te dienen. 

31TPETILLION 31T adviseert en begeleidt u bij het evalueren van uw merkenportfolio, de aanvraag van 
Uniecertificeringsmerken (alsook individuele en collectieve Uniemerken) en de verdere verdediging van 
uw belangen. Contacteer ons op 31Tinfo@petillion.law31T.    
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