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Abstract  
Het gebruik van merken van concurrenten als trefwoorden in zoekmachineadvertenties (“keyword 

advertising”, vooral bekend van “Google Ads”, vroeger: “AdWords”) heeft tot discussie geleid bij 

rechtbanken en commentatoren over de hele wereld. Zij werden geconfronteerd met de moeilijkheid om 

het traditionele merkenrecht toe te passen op deze nieuwe vorm van merkgebruik als instrument om een 

doelgroep te bereiken in plaats van als herkomstaanduiding. In dit proefschrift wordt de jurisprudentie 

van het Hof van Justitie van de Europese Unie en de nationale rechterlijke instanties van het begin van 

keyword advertising tot nu toe onderzocht. Het analyseert de impact van keyword advertising op de 

ontwikkeling van de inbreukcriteria in het Europese merkenrecht. Hiertoe worden de theoretische 

grondslagen van het merkenrecht en de relevante merkenrechtelijke leerstukken onder de loep genomen. 

Een vergelijking met het Amerikaanse merkenrecht maakt het beeld compleet. Verder wordt het 

onderwerp onderzocht vanuit het oogpunt van het oneerlijke mededingingsrecht en het recht inzake 

secundaire aansprakelijkheid.  

Uit de analyse blijkt een verschuiving door het Hof van Justitie van de Europese Unie van een strikte 

toepassing van de inbreukcriteria naar een contextuele benadering die ruimte laat voor een evenwicht 

tussen de belangen van de verschillende marktspelers. Deze flexibiliteit stelt de nationale rechterlijke 

instanties in staat om tot billijke resultaten te komen, maar heeft ook nadelen. Er wordt aangevoerd dat 

het beroep op de merkfuncties als een beperking van de merkbescherming een rechtsgrondslag ontbeert 

en tot incoherentie en rechtsonzekerheid leidt. Er worden wetgevingsoplossingen voorgesteld en er 

worden concrete suggesties gedaan voor de interpretatie van de bestaande inbreukbepalingen in 

verschillende keyword advertising scenario’s. Het onderwerp heeft in de loop der jaren zijn relevantie 

niet verloren. De toepassing van de beginselen die in zaken van keyword advertising zijn ontwikkeld, is 

de laatste tijd vaker te zien in zaken met betrekking tot lijsten van concurrerende producten op 

onlinemarktplaatsen (bijvoorbeeld Amazon). 


