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Martin Senftleben
*
 en Lotte Anemaet** 

 

A Call for Caution – het nieuwe recht van merkhouders tegen goederen in 

transit en de bewijslast voor niet-inbreuk in het land van eindbestemming 
 

 

De hervorming van het EU-merkenrecht heeft geleid tot de introductie van een nieuw 

exclusief recht tegen goederen in transit. Deze rechtsontwikkeling doet echter de vraag rijzen 

of het nieuwe recht wel in overeenstemming is met de internationale garantie van vrije 

doorvoer, zoals vastgelegd in artikel V GATT. In het licht van de toepasselijke internationale 

bepalingen is de status van het nieuwe recht in artikel 9(4) EU Merkenverordening en artikel 

10(4) Merkenrichtlijn op zijn minst ambigu te noemen. Het is denkbaar dat het zal worden 

betwist vanwege het feit dat het leidt tot een ongerechtvaardigde belemmering van de 

internationale handel. Aangezien de nieuwe EU-merkenwetgeving vereist dat de toepassing 

van de nieuwe wetsartikelen in overeenstemming is met internationale garanties en met name 

met artikel V GATT, zullen rechters worden geconfronteerd met een ingewikkeld 

internationaal juridisch stelsel en de vraag hoe deze samensmelting van EU-recht en 

internationaal recht tot werkbare oplossingen in de praktijk kan leiden. Een te ambitieuze 

interpretatie zou namelijk het zo mooi ogende nieuwe recht weleens kunnen ontmaskeren tot 

een wolf in schaapskleren met een zware belasting voor de wereldhandel ten gevolge.   

 

 

1. Inleiding 
 

In de EU heeft de hervorming
1
 van het merkenrecht geleid tot een groter arsenaal aan 

specifieke inbreukacties naast de traditionele algemene vormen van bescherming tegen 

verwarring en verwatering.
2
 Artikel 9(4) EU Merkenverordening (UMVo) en artikel 10(4) 

Merkenrichtlijn (MRl) voorzien in een nieuwe specifieke inbreukactie tegen goederen in 

transit. Met de toevoeging van een nieuw specifiek recht in het voorstel tot wijziging van het 

EU-merkenrecht
3
, beoogde de Europese Commissie de gevolgen van het Philips en Nokia-

                                                 
*
 Hoogleraar Intellectuele Eigendom en Directeur, Kooijmans Instituut voor Law en Governance, Vrije 

Universiteit Amsterdam; Of Counsel, Bird & Bird, Den Haag.  
**

 Docent/onderzoeker Intellectuele Eigendom, Vrije Universiteit Amsterdam. 
1
 Verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 tot wijziging van 

Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk, en van Verordening (EG) 

nr. 2868/95 van de Commissie tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het 

Gemeenschapsmerk; Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 

betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten. Voor een discussie over het voorstel tot wijziging 

van de EU merkenwetgeving, zie M.R.F. Senftleben/L. Bently/G. Dinwoodie/C. Geiger/J. Griffiths/A. Kur/A. 

Ohly/A. Peukert/M. Ricolfi/J. Schovsbo/K. Weckström/Ł. Żelechowski, “The Recommendation on Measures to 

Safeguard Freedom of Expression and Undistorted Competition: Guiding Principles for the Further Development 

of EU Trade Mark Law”, European Intellectual Property Review 37 (2015), 337; A. Kur, “Trademarks Function, 

Don’t they?”, International Review of Intellectual Property and Competition Law 2014, 434; M.R.F. Senftleben, 

“Function Theory and International Exhaustion: Why it is Wise to Confine the Double Identity Rule in EU Trade 

Mark Law to Cases Affecting the Origin Function”, European Intellectual Property Review 36 (2014), 518. 
2
 Artikel 9(2) UMVo en artikel 10(2) MRl. 

3
 Europese Commissie, 27 maart 2013, COM(2013) 161 definitief, 2013/0088 (COD), Voorstel voor een 

Verordening van het Europese Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) No 207/2009 inzake 

het Gemeenschapsmerk; Europese Commissie, 27 maart 2013, COM(2013) 162 definitief, 2013/0089 (COD), 
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arrest van het Hof van Justitie (HvJ EU) te neutraliseren.
4
 Volgens de Commissie had het 

arrest geleid tot “heel wat kritiek van belanghebbenden […], die van mening zijn dat daardoor 

een onredelijk zware bewijslast op houders van rechten komt te liggen en de strijd tegen 

namaak wordt gehinderd.”
5
 Het was duidelijk dat “in Europa snel een regelgevingskader 

moe[s]t worden ingevoerd om de strijd tegen deze snel groeiende namaakactiviteiten 

daadwerkelijk te kunnen aanvatten.”
6
 Daarom had de Commissie voorgesteld de bestaande 

lacune op te vullen door houders van merkrechten de mogelijkheid te bieden bescherming in 

de EU in te roepen ongeacht of de beweerdelijk inbreukmakende goederen al dan niet in de 

vrije handel worden gebracht.  

 

Dit voorstel ging verder dan de oplossing die was aanbevolen in de voorbereidende stukken 

voor de hervorming van het EU-merkenrecht. De MPI Study on the Overall Functioning of 

the European Trade Mark System had, met het oog op de internationale garantie van de 

vrijheid van doorvoer, aangeraden om de rechten tegen goederen in transit te beperken tot 

namaakgoederen als bedoeld in het TRIPs-verdrag, en als voorwaarde te stellen dat het 

betreffende inbreukmakende teken niet alleen inbreukmakend is in het transitgebied, maar 

ook in het land van bestemming.
7
 Gedurende het wetgevingsproces

8
 zijn deze nuances 

toegevoegd aan artikel 9(4) UMVo en artikel 10(4) MRl. De definitieve tekst van de 

bepalingen geven de merkhouder het recht 

 
te verhinderen dat derden in het economische verkeer waren binnenbrengen in de lidstaat 

waar het merk is ingeschreven zonder dat deze daar in de vrije handel worden gebracht, 

wanneer deze waren, met inbegrip van de verpakking ervan, uit derde landen afkomstig zijn en 

zonder toestemming een merk dragen dat gelijk is aan het voor deze waren ingeschreven merk 

of in zijn belangrijkste onderdelen niet van dat merk kan worden onderscheiden. 

 

2. Jurisprudentie van het HvJ EU  
 

                                                                                                                                                         
Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de aanpassing van het 

merkenrecht der lidstaten. 
4
 HvJ EU, 1 december 2011, zaaknrs. C-446/09 en C-495/09, Philips en Nokia, para. 56-63. Vergelijk H. Große 

Ruse-Khan, “An international trade perspective on transit seizures”, BMM Bulletin 39 (2013), 142 (145).  
5
 Europese Commissie, 27 maart 2013, COM(2013) 161 definitief, 2013/0088 (COD), Voorstel voor een 

Verordening van het Europese Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) No 207/2009 inzake 

het Gemeenschapsmerk, p. 10. R. Knaak/A. Kur/A. von Mühlendahl, Study on the Functioning of the European 

Trade Mark System, Max Planck Institute for Intellectual Property & Competition Law Research Paper No. 12-

13, München: Max Planck Institute 2011, para. 2.31 en 2.177; F. Eijsvogels, “The new Customs Regulation, the 

Commission’s proposals relating to trademarks and transit – Back to previous Dutch practice?”, BMM Bulletin 

39 (2013), 135 (140). 
6
 Europese Commissie, 27 maart 2013, COM(2013) 161 definitief, 2013/0088 (COD), Voorstel voor een 

Verordening van het Europese Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) No 207/2009 inzake 

het Gemeenschapsmerk, p. 10. 
7
 R. Knaak/A. Kur/A. von Mühlendahl, Study on the Functioning of the European Trade Mark System, Max 

Planck Institute for Intellectual Property & Competition Law Research Paper No. 12-13, München: Max Planck 

Institute 2011, para. 2.215. 
8
 Zie voor tussentijdse voorstellen: Raad van de Europese Unie, 18 juli 2014, Compromisvoorstel van het 

voorzitterschap, interinstitutioneel dossier 2013/0088 (COD), no. 11826/14 PI 95 CODEC 1620, artikel 9(2)(a) 

en dossier 2013/0089 (COD), no. 11827/14 PI 96 CODEC 1621; Europees Parlement, 25 februari 2014, 

Wetgevingsresolutie voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de aanpassing van 

het merkenrecht der lidstaten (herzien) (COM(2013)0162 – C7-0088/2013 – 2013/0089(COD)). 



 
 

 

 –  3  –  

Met deze nieuwe inbreukbepaling verlaat de EU-wetgever de bestaande rechtspraak van het 

HvJ EU waarin de vrijheid van transit juist voorop wordt gesteld.
9
 In Rioglass bijvoorbeeld 

oordeelde het Hof dat de doorvoer van ruiten en voorruiten voor auto’s die rechtmatig zijn 

vervaardigd in Spanje, bestemd voor een afnemer in Polen (dat destijds geen lidstaat was) en 

doorgevoerd over het grondgebied van Frankrijk, geen verhandeling impliceert van de 

goederen in Frankrijk en “het specifieke voorwerp van het merkenrecht” dus niet kan 

schaden.
10

 Daarom kan een maatregel inzake vasthouding door de douane in Frankrijk niet 

gerechtvaardigd zijn uit hoofde van bescherming van de industriële en commerciële eigendom 

in de zin van artikel 36 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 

(VwEU).
11

  

 

In Class International besliste het HvJ EU dat maatregelen tegen goederen in transit alleen 

zijn gerechtvaardigd in gevallen waar de douanebestemming de rechten van merkhouders in 

de EU nadelig zou kunnen beïnvloeden. De plaatsing van goederen onder een 

douanerechtelijke schorsingsregeling heeft echter ten gevolge dat deze goederen niet op de 

interne markt terecht kunnen komen indien deze niet in het vrije verkeer worden gebracht. 

Een merkhouder kan zich daarom niet verzetten tegen de enkele binnenkomst in de EU – 

onder de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot – van goederen die 

een beweerdelijk inbreukmakend teken dragen. Bovendien mag de merkhouder voor de 

plaatsing van de betrokken goederen onder de regeling extern douanevervoer of de regeling 

douane-entrepot niet verlangen dat op het moment waarop de goederen de Gemeenschap 

binnenkomen reeds een eindbestemming in een derde land is vastgelegd, in voorkomend 

geval krachtens een koopovereenkomst.
12

 

 

Ten aanzien van transitgoederen afkomstig uit een niet-lidstaat met eindbestemming Ierland 

(waar het merk in casu geen bescherming genoot) die werden doorgevoerd over Duits 

grondgebied (waar het merk wel was beschermd), oordeelde het HvJ EU in Montex v. Diesel 

dat de merkhouder deze goederen slechts kan verbieden wanneer deze onderworpen zijn aan 

een handeling die noodzakelijkerwijs impliceert dat zij in de lidstaat van doorvoer (Duitsland) 

in de handel worden gebracht.
13

 In die context was het irrelevant of de goederen rechtmatig 

waren vervaardigd in het land van herkomst of dat ze inbreukmakend waren in het land van 

                                                 
9
 Voor een overzicht van de discussie over goederen in transit, zie H. Große Ruse-Khan/T. Jäger, “Policing 

Patents Worldwide? EC Border Measures Against Transiting Generic Drugs under EC and WTO Intellectual 

Property Regimes”, International Review of Intellectual Property and Competition Law 40 (2009), 502 (510-

520); H. Große Ruse-Khan, “A Trade Agreement Creating Barriers to International Trade? ACTA Boarder 

Measures and Goods in Transit”, American University International Law Review 26 (2011), 646; C. Heath, 

“Customs Seizures, Transit and Trade – In Honour of Dieter Stauder's 70th Birthday”, International Review of 

Intellectual Property and Competition Law 41 (2010), 881; P. Kumar, Shashank, “Border Enforcement of 

Intellectual Property Rights Against In-Transit Generic Pharmaceuticals: An Analysis of Character and 

Consistency”, European Intellectual Property Review 2010, 506; P. Kumar, Shashank, “International Trade, 

Public Health, and Intellectual Property Maximalism: The Case of European Border Enforcement and Trade in 

Generic Pharmaceuticals”, Global Trade and Customs Journal 5 (2010), 155; B. Mercurio, “‘Seizing’ 

Pharmaceuticals in Transit: Analysing the WTO Dispute that wasn’t”, International and Comparative Law 

Quarterly 61 (2012), 389; K. Weatherall, “TPP – Australian Section-by-Section Analysis of the Enforcement 

Provisions”, Legal Studies Research Paper No. 13/84, Sydney: Sydney Law School 2013, 35-37; K. Weatherall, 

“Politics, Compromise, Text, and the Failures of the Anti-Counterfeiting Trade Agreement”, Sydney Law Review 

33 (2011), 230 (249-253); S. Rinnert, “Beschlagnahme von Generika im Transit”, Gewerblicher Rechtsschutz 

und Urheberrecht – International Teil 2011, 901. 
10

 HvJ EU, 27 oktober 2003, zaaknr. C-115/02, Administration des douanes v. Rioglass, para. 27. 
11

 HvJ EU, 27 oktober 2003, zaaknr. C-115/02, Administration des douanes v. Rioglass, para. 29. 
12

 HvJ EU, 18 oktober 2005, zaaknr. C-405/03, Class International v. Unilever, para. 47, 50 en de conclusie.  
13

 HvJ EU, 9 november 2006, zaaknr. C-281/05, Montex v. Diesel, para. 34. 
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herkomst.
14

 Voor de beoordeling van een transit was daarnaast de juridische situatie in het 

land van bestemming in principe ook irrelevant.
15

  

 

In de latere uitspraak Philips en Nokia, heeft het HvJ EU zijn benadering veralgemeniseerd. 

Het Hof oordeelde dat onder schorsingsregeling geplaatste goederen “niet louter wegens deze 

plaatsing inbreuk kunnen maken op in de Unie geldende intellectuele-eigensdomsrechten.”
16

 

Daarnaast maakte het Hof duidelijk dat er alleen inbreuk wordt gemaakt op de intellectuele 

eigendomsrechten “wanneer met betrekking tot uit derde landen afkomstige goederen 

gedurende hun plaatsing onder een schorsingsregeling […] of zelfs vóór ze […] 

binnenkomen, tot de consumenten in de Unie gerichte commerciële handelingen worden 

gesteld zoals verkoop, verkoopaanbieding of reclame.”
17

 Het leek dus duidelijk dat goederen 

in transit niet geraakt werden door enige IE-bescherming in de EU, merkrechten 

meegerekend, zo lang als zij in transit bleven en niet werden omgeleid naar EU-consumenten. 

Ten aanzien van nationale of Benelux merkrechten is dit vereiste opgevat in die zin dat de 

beweerdelijk inbreukmakende goederen direct gericht moeten zijn op consumenten in de 

betrokken lidstaat of in de Benelux.
18

  

 

In Philips en Nokia nuanceerde het HvJ EU bovendien zijn benadering ten aanzien van 

transitgoederen door erop te wijzen dat douaneautoriteiten het recht hebben stappen te 

ondernemen tegen goederen in transit wanneer zij over aanwijzingen beschikken waaruit 

blijkt dat een of meerdere van de bij de productie, expeditie of distributie van de goederen 

betrokken ondernemingen, op het punt staan deze goederen naar de consumenten van de Unie 

om te leiden of wanneer zij hun commerciële bedoelingen verbergen. Een dergelijk 

vermoeden zou kunnen volgen uit de omstandigheid dat de bestemming van de goederen niet 

was aangegeven – terwijl voor de gevraagde schorsingsregeling aangifte van de bestemming 

vereist was – uit het ontbreken van nauwkeurige of betrouwbare informatie over de identiteit 

of het adres van de producent of de expediteur van de goederen, uit het ontbreken van 

samenwerking met de douaneautoriteiten, of uit nog aan het licht gekomen documenten of 

briefwisseling over de betrokken goederen waaruit blijkt dat deze goederen naar de 

consumenten in de Unie worden omgeleid.
19

   

 

Een abstracte overweging inhoudende dat niet valt uit te sluiten dat de goederen frauduleus 

naar de consumenten in de Unie worden omgeleid, was echter niet voldoende. Indien dat het 

geval zou zijn, dan zouden alle goederen die zich in extern douanevervoer of in een douane-

entrepot bevinden, kunnen worden vastgehouden “zonder de minste concrete aanwijzing van 

enige onregelmatigheid.”
20

 Een dergelijke situatie zou het gevaar opleveren dat de 

douaneautoriteiten van de lidstaten willekeurig en buitensporig gaan optreden. Het HvJ EU 

riep in dat verband expliciet in herinnering dat “imitaties of kopieën die uit een derde land 

                                                 
14

 HvJ EU, 9 november 2006, zaaknr. C-281/05, Montex v. Diesel, para. 34. 
15

 HvJ EU, 9 november 2006, zaaknr. C-281/05, Montex v. Diesel, para. 34. 
16

 HvJ EU, 1 december 2011, zaaknrs. C-446/09 en C-495/09, Philips en Nokia, para. 56. 
17

 HvJ EU, 1 december 2011, zaaknrs. C-446/09 en C-495/09, Philips en Nokia, para. 57. 
18

 Bundesgerichtshof, 21 maart 2007, zaaknr. I ZR 246/02, “Diesel II”, Gewerblicher Rechtsschutz und 

Urheberrecht 2007, 876, para. 18-19; Bundesgerichtshof, 21 maart 2007, zaaknr. I ZR 66/04, “Durchfuhr von 

Originalware”, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 2007, 875, para. 12-14. Ten aanzien van de 

Benelux, zie het Hof Den Haag, 30 oktober 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BY1494, Bacardi v. TOP Logistics, 

para. 35. Met betrekking tot de richtlijnen gegeven door het HvJ EU, zie HvJ EU, 9 november 2006, zaaknr. C-

281/05, Montex v. Diesel, para. 19. 
19

 HvJ EU, 1 december 2011, zaaknrs. C-446/09 en C-495/09, Philips en Nokia, para. 60-61. 
20

 HvJ EU, 1 december 2011, zaaknrs. C-446/09 en C-495/09, Philips en Nokia, para. 62. 
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afkomstig zijn en naar een ander derde land worden vervoerd, in elk van deze twee landen in 

overeenstemming zijn met de normen inzake intellectuele eigendom.”
21

 Gelet op de 

doelstelling van artikel 206 VwEU, het ontwikkelen van de handel op mondiaal niveau door 

een geleidelijke afschaffing van de beperkingen voor het handelsverkeer, was het van 

wezenlijk belang dat deze goederen vanuit een derde land via de Unie naar een ander derde 

land konden worden doorgevoerd “zonder dat de transit door de douaneautoriteiten van de 

lidstaten wordt belemmerd, zij het doordat zij de goederen voorlopig vasthouden.”
22

  

 

3. Internationale dimensie 
 

Destijds was de erkenning van het belang van de transitvrijheid niet alleen belangrijk voor de 

uitleg van toepasselijke EU-wetgeving, maar het gaf daarnaast ook een belangrijk signaal af 

aan de internationale gemeenschap. Toen bijvoorbeeld de douaneautoriteiten in Schiphol een 

scheepslading met de generieke drug “Losartan” in beslag hadden genomen die afkomstig 

was uit India en op weg was naar Brazilië, leidde deze beslaglegging binnen de internationale 

gemeenschap tot felle kritiek op de gebruiken rond beslagleggingen van transitgoederen in de 

EU.
23

  

 

Ter rechtvaardiging van de beslaglegging in Schiphol konden de douaneautoriteiten wijzen op 

Europese octrooirechten van DuPont en Merck Sharp & Dohme. Deze rechten hadden echter 

geen gelding in Brazilië en India. De beslaglegging zelf was gestoeld op de zogenaamde 

“vervaardigingsfictie” die Nederlandse douaneautoriteiten toestond aan te nemen dat de 

transitgoederen waren vervaardigd in het land van transit (in plaats van in het land van 

herkomst) bij de beoordeling van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. De Hoge 

Raad had deze vervaardigingsfictie in Philips v. Postech in het leven geroepen – een zaak die 

ging over de beslaglegging van cd-opnames die in transit waren in Nederland afkomstig uit 

Taiwan en die Zwitserland als eindbestemming hadden. Om Philips toch de mogelijkheid te 

geven bescherming in te roepen van zijn octrooirecht in Nederland tegen transitgoederen, had 

de Hoge Raad in Philips v. Postech geoordeeld dat de inbreukanalyse kon worden gebaseerd 

op de aanname dat de cd’s waren vervaardigd in Nederland.
24

  

 

De toepassing van deze vervaardigingsfictie in de Losartan-zaak zorgde voor veel kritiek aan 

de kant van India, Brazilië en een verscheidend aantal andere ontwikkelingslanden inclusief 

de Indiase producent Dr Reddy’s Laboratories, die de beslaglegging van de transitgoederen 

van Losartan zagen als een poging tot een kunstmatige uitbreiding van de territoriale omvang 

van octrooirechten en als een belemmering van de internationale handel.
25

 In mei 2010 

hadden India en Brazilië formeel een klacht ingediend bij de WTO over de inbeslagneming 

                                                 
21

 HvJ EU, 1 december 2011, zaaknrs. C-446/09 en C-495/09, Philips en Nokia, para. 63. 
22

 HvJ EU, 1 december 2011, zaaknrs. C-446/09 en C-495/09, Philips en Nokia, para. 63. 
23

 Voor een overzicht van verdere voorbeelden van in transit beslagleggingen, zie H. Große Ruse-Khan, “An 

international trade perspective on transit seizures”, BMM Bulletin 39 (2013), 142 (142). 
24

 Hoge Raad, 19 maart 2004, Nederlandse Jurisprudentie 2007, 585. Vergelijk P.J. Sciarone, “Het arrest van de 

Hoge Raad inzake Philips/Postech en de Losartan-affaire – Deel I”, Berichten industriële eigendom 2012, 2 (4-

6); S. Rinnert, “Die neue Customs-IP-Enforcement-Verordnung”, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 

2014, 241 (242-243).  
25

 H. Große Ruse-Khan, “An international trade perspective on transit seizures”, BMM Bulletin 39 (2013), 142 

(143). 
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van generieke geneesmiddelen in transit in de EU.
26

 Uiteindelijk heeft deze zaak niet geleid 

tot een WTO Panel Report onder het WTO-geschillenbeslechtingssysteem. Gezien de 

uitspraak van het HvJ EU in Philips en Nokia was er maar weinig twijfel over mogelijk dat 

dergelijke voorvallen, zoals de beslaglegging van Losartan in Schiphol, tot het verleden 

behoorden. In de gewijzigde EU-Douaneverordening (nr. 608/2013) was in Overweging 11 

namelijk bepaald dat voor de beslaglegging van geneesmiddelen in transit is vereist dat “het 

in hoge mate waarschijnlijk is dat dergelijke geneesmiddelen naar de Uniemarkt worden 

afgeleid” – een maatstaf die de uitkomst van de Philips en Nokia-zaak lijkt te weerspiegelen.
27

   

 

4. Specifieke acties tegen merkinbreuk 

 
Gezien het voorgaande is het dan ook verbazingwekkend dat de wijziging van de EU- 

merkenwetgeving heeft geleid tot een nieuw recht van merkhouders om maatregelen te nemen 

tegen goederen in transit. Ondanks de internationale kritiek die de beslaglegging van 

transitgoederen in de Losartan-zaak had veroorzaakt, hebben EU-beleidsmakers besloten de 

omvang van de exclusieve rechten van merkhouders ten aanzien van transitgoederen uit te 

breiden. Zoals reeds is aangekaart, geven artikel 9(4) UMVo en artikel 10(4) MRl de 

merkhouder het recht “te verhinderen dat derden in het economische verkeer waren 

binnenbrengen in de lidstaat waar het merk is ingeschreven zonder dat deze daar in de vrije 

handel worden gebracht, wanneer deze waren, met inbegrip van de verpakking ervan, uit 

derde landen afkomstig zijn en zonder toestemming een merk dragen dat gelijk is aan het voor 

deze waren ingeschreven merk of in zijn belangrijkste onderdelen niet van dat merk kan 

worden onderscheiden.” 

 
Het vereiste van een inbreukmakend teken “dat gelijk is aan het voor deze waren 

ingeschreven merk of in zijn belangrijkste onderdelen niet van dat merk kan worden 

onderscheiden”, maakt duidelijk dat de wetsontwerpers bedoeld hebben de omvang van de 

bepaling te beperken tot namaakgoederen. De formulering komt overeen met de internationale 

definitie van “nagemaakte merkartikelen” in voetnoot 14 van het TRIPs-verdrag behorend bij 

de TRIPs-bepalingen over maatregelen aan de grens.  

 

Wel verdient vermelding dat de Losartan-zaak zag op octrooirechten. Artikel 9(4) UMVo en 

artikel 10(4) MRl hebben daarentegen betrekking op merkrechten. Een octrooi beschermt het 

product als zodanig (waarin een nieuwe technische oplossing is omsloten), terwijl een merk 

alleen het teken beschermt dat de commerciële herkomst van het product aanduidt. Dit 

verschil zou ertoe kunnen hebben geleid dat EU-beleidsmakers dachten dat het in de praktijk 

gemakkelijker zou zijn om voldoende afstand te houden tot een EU-merk dan tot een 

uitvinding die bescherming geniet in EU-lidstaten. Het merk op de verpakking van een 

generiek geneesmiddel kan immers gewijzigd worden zonder de inhoud van het product te 

veranderen. De technische oplossing die nodig is voor het geneesmiddel daarentegen niet. 

Deze aanname is echter reeds twijfelachtig ten aanzien van generieke geneesmiddelen en de 

rechtmatige doorverkoop van onvervalste farmaceutische producten na de uitputting van 

merkrechten – gevallen waar een verwijzing naar de merknaam van het originele product 
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 Verzoek om raadpleging door India, 19 mei 2010, WTO Document WT/DS408/1, European Union and a 

Member State – Seizure of Generic Drugs in Transit; Verzoek om raadpleging door Brazilië, 19 mei 2010, WTO 

Document WT/DS409/1, European Union and a Member State – Seizure of Generic Drugs in Transit. 
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noodzakelijk kan zijn om consumenten op passende wijze te informeren.
28

 Daarnaast kan deze 

aanname worden betwijfeld omdat het merk als zodanig steeds vaker wordt gezien als een 

zelfstandig product. Door substantiële investeringen in marketing en reclame wordt het merk 

zelf een belangrijk kenmerk van het product (of zelfs het belangrijkste productkenmerk in de 

ogen van consumenten).
29

 De kern van het probleem blijft bovendien verder dezelfde ook al 

zijn octrooi- en merkrechten verschillend van aard: een territoriaal beperkt intellectueel 

eigendomsrecht dat bescherming geniet in de EU, wordt namelijk gebruikt als een universele 

maatstaf waarmee bepaald wordt of transitgoederen “namaak”-goederen zijn. Ook al zijn de 

goederen bestemd voor een ander land, dan nog wordt dus de vraag of er sprake is van 

namaak beantwoord op grond van de rechten die de merkhouder bezit in de EU. Het gevolg is 

dat een vervaardiger van goederen die probeert een vlotte transit te verzekeren via de EU, een 

inbreuk op een EU-merkenrecht zal moeten vermijden zelfs indien het is toegestaan om een 

identiek of een sterk overeenstemmend teken te gebruiken in het land van bestemming.  

 

De territoriale omvang van EU-merkrechten wordt dus kunstmatig opgerekt. Indien dit beleid 

van toenemende impact van EU-merkrechten op de wereldhandel systematisch wordt 

toegepast, kan een zekere mate van de facto bescherming van EU-merkrechten die verder 

strekt dan de grenzen van de EU, moeilijk worden ontkend. Zorgen over een zekere 

afbrokkeling van de internationale garantie van de vrijheid van transit zijn dus niet ongegrond 

– zelfs als artikel 9(4) UMVo en artikel 10(4) MRl “alleen” betrekking zouden hebben op de 

essentiële herkomstfunctie van merken.  

 

Dergelijke overwegingen staan niet geheel los van de achtergrond waarin het nieuwe 

specifieke merkenrecht zich begeeft. Gezien de grote zorgen over een te sterke beknotting van 

de vrijheid van internationale handel, heeft de EU-wetgever gezocht naar manieren om het 

effect van deze nieuwe transitbepalingen wat te verzachten. Naast de verlening van een 

                                                 
28

 Het is daarom niet verbazingwekkend dat dergelijke gevallen aardig wat rechtspraak hebben voortgebracht. 

Zie met name HvJ EU, 11 juli 1996, zaaknrs. C-427/93, C-429/93 en C-436/93, BMS v. Paranova, para. 79; HvJ 

EU, 12 oktober 1999, zaaknr. C-379/97, Upjohn, para. 28 en 42; HvJ EU, 26 april 2007, zaaknr. C-348/04,  

Boehringer Ingelheim e.a., para. 36; HvJ EU, 22 december 2008, zaaknr. C-276/05, The Wellcome Foundation, 

para. 23; CJEU, 28 juli 2011, zaaknrs. C-400/09 enC-207/10, Orifarm e.a., para. 36. Voor een overzicht van deze 

kwesties op het gebied van ompakken, zie M. Marell/M.R.F. Senftleben/M. Rieger-Jansen, “Trademark 
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Pharmaceutical Industry, Zurich: Schulthess 2012, 127, 139-141. 
29
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(2006), 98; B. Beebe, “Search and Persuasion in Trademark Law”, Michigan Law Review 103 (2005), 2020; M. 
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exclusief recht bepalen artikel 9(4) UMVo en artikel 10(4) MRl daarom dat het recht op 

inbeslagneming van transitgoederen vervalt 

 
…indien door de aangever of de houder van de waren tijdens de procedure om te bepalen of 

inbreuk is gemaakt op het ingeschreven merk, die is ingesteld overeenkomstig Verordening 

(EU) nr. 608/2013, het bewijs wordt geleverd dat de houder van het ingeschreven merk niet 

gerechtigd is om het op de markt brengen van de waren in het land van de eindbestemming te 

verbieden. 

 

Het EU-recht probeert dus de vrijheid van handel te garanderen door een derde die 

geconfronteerd wordt met een transitinbeslagneming, te verplichten te bewijzen dat de 

bescherming die de merkhouder in de EU heeft niet dezelfde is in het land van 

eindbestemming. Het kan zo zijn dat deze extra regel tijdens het wetgevingsproces voldoende 

tegemoet kwam aan de geuite zorgen; het zou echter meer problemen kunnen opleveren dan 

dat het in de praktijk oplost. 

 

4.1 Bewijslast 

 

De bewijslastverdeling die is opgesteld in artikel 9(4) UMVo en artikel 10(4) MRl is een 

merkwaardige: een zekere vooringenomenheid ten faveure van de EU-merkhouder kan niet 

worden ontkend. Aan de doelstellingen van artikel 9(4) UMVo en artikel 10(4) MRl lijkt 

namelijk een premisse vooraf te gaan die luidt dat merkhouders die bescherming genieten in 

(een deel van) de EU ook bescherming zouden moeten hebben in de rest van de wereld. 

Voortbordurend op deze premisse moet daarom de aangever of de houder van de 

inbeslaggenomen waren de bewijslast dragen om aan te tonen dat een dergelijk recht niet 

bestaat in het land van eindbestemming. Artikel 9(4) UMVo en artikel 10(4) MRl vereisen 

bewijs “dat de houder van het ingeschreven merk niet gerechtigd is om het op de markt 

brengen van de waren in het land van de eindbestemming te verbieden.” 

 

Met deze bewijslastverdeling wijken artikel 9(4) UMVo en artikel 10(4) MRl af van de 

basisregel dat de rechthebbende – in dit geval de merkhouder – al het noodzakelijke bewijs 

dient te leveren dat zijn inbreukeis ondersteunt. Nu de goederen slechts in transit zijn in de 

EU en de inbreuk uiteindelijk pas zou optreden in het land van eindbestemming, zou het 

consistenter zijn als de verplichting tot het leveren van bewijs van inbreuk in het land van 

eindbestemming zou liggen bij de EU-merkhouder. Aangezien intellectuele eigendomsrechten 

territoriaal beperkt zijn, zijn goederen die in het EU-merkenrecht aangemerkt worden als 

“namaakgoederen” in het buitenland desondanks rechtmatig als de merkhouder er niet in 

slaagt eenzelfde merkenrecht te verkrijgen in het land van eindbestemming.
30

 

 

Ondanks deze zorgen over een onrechtvaardige bevoordeling van de EU-merkhouder, is deze 

bewijslastverdeling wel te verklaren vanuit praktisch oogpunt. Als de beslaglegging van 

transitgoederen daadwerkelijk namaakgoederen betreft, is het onwaarschijnlijk dat de 

aangever of de houder van de goederen enige stappen onderneemt. Praktisch gesproken heeft 

het dus zin om de bewijslast voor het aantonen van niet-inbreuk te leggen op de betrokken 

handelaar om zo het kaf van het koren te scheiden. Als de aangever of de houder van de 

goederen moeite doet om aan te tonen dat het niet inbreukmakend is in het land van 
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eindbestemming, dan zou dit feit alleen al kunnen aantonen dat de betrokken handelaar geen 

vervalser is. 

 

Dit betekent echter wel dat de verantwoordelijkheid voor een goed functionerende 

internationale handel wordt neergelegd bij de handelaar die geconfronteerd wordt met de 

beslaglegging van zijn transitgoederen in de EU.
31

 Hij is degene die het bewijs moet 

verzamelen dat aantoont dat de goederen niet inbreukmakend zijn in het land van 

eindbestemming. Een relatief lichte bewijslast zou dan voldoende moeten zijn om het doel – 

het kaf van het koren scheiden – te halen. Maar vooral zou het voldoende moeten zijn om de 

aangever of de houder van de goederen te verplichten aan te tonen dat het merk in kwestie 

niet is ingeschreven in het land van eindbestemming.  

 

De open formulering van artikel 9(4) UMVo en artikel 10(4) MRl (“…dat de houder van het 

ingeschreven merk niet gerechtigd is om het op de markt brengen van de waren in het land 

van de eindbestemming te verbieden”) laat echter ruimte om de bewijslast veel ruimer te 

interpreteren. In het extreemste geval zou het bewijs zelfs een uitvoerige juridische analyse 

kunnen omvatten met een onderzoek naar vragen als of er sprake is van verwarring vanwege 

overeenstemmende tekens, verwatering vanwege gevaar voor associatie met het beschermde 

merk, en of er al dan niet beperkingen van toepassing zijn die de merkhouder alsnog 

weerhouden van een beroep op merkrechten in het land van bestemming. Indien dat het geval 

zou zijn, dan zou dit echter in schril contrast staan met het uitgangspunt van de 

inbeslagneming van goederen in transit. Zoals reeds is aangekaart, heeft het nieuwe recht 

tegen transitgoederen alleen betrekking op namaakgoederen die in wezen een identiek teken 

dragen. Tegen deze achtergrond zijn vragen over loutere overeenstemming of associatie met 

een merk van begin af aan niet relevant en ongerechtvaardigd.  

 

Bij een extreme benadering zou de bewijslast zo kunnen worden geïnterpreteerd dat het 

bovendien de vraag naar een mogelijke inbreuk op de rechten van niet-ingeschreven merken 

behelst, zoals bekende merken in de zin van artikel 6bis UvP.
32

 Aangezien artikel 6bis UvP 

merken beschermt die niet zijn ingeschreven,
33

 kan het met name moeilijk zijn om de status 

van bescherming in het land van eindbestemming vast te stellen. In een land dat de WIPO 

Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks 

volgt,
34

 zal de drempel voor het verkrijgen van bescherming ten aanzien van een bekend merk 

laag zijn.
35

 Artikel 16(2) TRIPs bepaalt dat bij de vaststelling of een merk bekend is rekening 
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“wordt […] gehouden met de bekendheid van het handelsmerk bij de desbetreffende sector 

van het publiek, met inbegrip van de in dat Lid verworven bekendheid als gevolg van de 

reclame voor het handelsmerk.” Daarom kan het onderzoek moeilijk worden beperkt tot 

alleen die gevallen waarin duidelijk is dat het om een bekend merk gaat, namelijk waarvan 

kan worden verwacht dat deze bekend is bij de gewone consument waar dan ook ter wereld. 

De EU-merkhouder zou dus de juridische onzekerheid die er heerst over de mate van 

bescherming van een bekend merk in het land van eindbestemming, kunnen gebruiken om de 

procedure over het bewijs dat er geen sprake is van merkinbreuk bijzonder lastig te maken. 

De EU-merkhouder zou daarnaast deze procedure extra kunnen rekken door nadrukkelijk 

bescherming in te roepen op grond van artikel 6bis UvP of artikel 16(2) TRIPs. 

 

4.2 Verwijzing naar de internationale handelsvrijheid  

 

Het lijkt erop dat de ontwerpers van artikel 9(4) UMVo en artikel 10(4) MRl zich 

ongemakkelijk voelden over de configuratie van het nieuwe recht tegen goederen in transit. 

Tegelijk met de toekenning van het nieuwe exclusieve recht zijn namelijk een aantal extra 

waarborgen toegevoegd in de Considerans. Overweging 15 UMVo en Overweging 21 MRl 

weerspiegelen bijvoorbeeld niet alleen de doelstelling om “de merkenbescherming te 

verbeteren en namaak doeltreffender te bestrijden”, maar onderstrepen ook dat deze 

doelstelling moet worden bereikt  

 
…op een wijze die strookt met de internationale verplichtingen van de lidstaten in het kader 

van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), in het bijzonder artikel V van de 

Wereldovereenkomst voor tarieven en handel (General Agreement on Tariffs and Trade — 

GATT) over vrijheid van doorvoer, en, wat generieke geneesmiddelen betreft, de door de 

WTO-ministerconferentie op 14 november 2001 in Doha aangenomen “Verklaring over de 

TRIPS-overeenkomst en de volksgezondheid”. 

 

De verwijzing naar de Doha Verklaring is begrijpelijk in het licht van de besproken Losartan-

zaak die had geleid tot de beschreven felle discussie op internationaal niveau over het vervoer 

van generieke geneesmiddelen. Daarnaast verbindt het Overweging 11 van de EU-

Douaneverordening Nr. 608/2013 die tegen de achtergrond van de Doha Verklaring bevestigt 

dat “het recht van de WTO-leden om de volksgezondheid te beschermen en met name de 

toegang tot geneesmiddelen voor iedereen te bevorderen, ten goede komt.” 

 

De directe verwijzing naar artikel V GATT is echter verbazingwekkend. Met deze verwijzing 

onderwerpen Overweging 15 UMVo en Overweging 21 MRl namelijk de toepassing van het 

nieuwe exclusieve recht aan een kritisch onderzoek naar internationale handelsnormen. 

Aangezien de toepassing van het nieuwe recht tegen goederen in transit in overeenstemming 

moet zijn “met de internationale verplichtingen van de lidstaten in het kader van de 

Wereldhandelsorganisatie (WTO)”, kan worden betoogd dat het recht niet kan worden 

ingeroepen wanneer dit zou leiden tot een inbreuk op artikel V GATT. Overweging 23 MRl 

laat in dit verband zien dat de EU-beleidsmakers de mogelijkheid voor de aangever of de 

houder van de inbeslaggenomen goederen de niet-inbreuk te bewijzen in het land van 

eindbestemming, als een manier zagen om “de noodzaak van doeltreffende handhaving van 
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het merkenrecht te verenigen met het voorkomen van hinder voor de vrije handel in legitieme 

waren.” Gezien de besproken zorgen over een te ver strekkende interpretatie van de bewijslast 

van de handelaar, rijst de vraag of deze waarborg voldoende is om de naleving van artikel V 

GATT te verzekeren.  

 

5. Strijd met de internationale vrijheid van transit  
 

De bepaling over de vrijheid van transit in artikel V GATT vangt aan in paragraaf 1 met de 

volgende definitie van “transitoverkeer”: 

 
Goederen (met inbegrip van bagage), alsmede schepen en andere vervoermiddelen, worden 

geacht zich in doorvoer door het grondgebied van een verdragsluitende partij te bevinden, 

wanneer de doortocht door dit grondgebied, al dan niet gepaard gaande met overlading, 

opslag, breking van de lading of verandering in de wijze van vervoer, deel uitmaakt van een 

volledige reis welke begint en eindigt buiten de landsgrenzen van de verdragsluitende partij 

over het grondgebied waarvan de doortocht plaatsvindt. Verkeer van deze aard wordt hierna 

in dit artikel „transitoverkeer” genoemd. 

 

Artikel V(2) GATT geeft op basis van deze definitie een algemene regel weer voor de vrijheid 

van transit door te stellen dat  

 
[er] vrije doorvoer [zal] zijn door het grondgebied van elke verdragsluitende partij voor het 

transitoverkeer met bestemming naar of komende uit het grondgebied van andere 

verdragsluitende partijen, en wel langs de voor het internationale transitoverkeer meest 

geschikte wegen. Geen onderscheid zal worden gemaakt naar de vlag waaronder de schepen 

varen, de plaats van oorsprong, vertrek, binnenkomst, uitgang of bestemming, dan wel enige 

omstandigheid verband houdende met de eigendom der goederen, schepen of andere 

vervoermiddelen. 

 

Een WTO-Panel maakte in Colombia – Ports of Entry duidelijk dat deze internationale 

verplichting “onbeperkte toegang via de meest geschikte wegen” vereiste ten aanzien van 

transitgoederen of de goederen nu waren overgescheept, opgeslagen, als stukgoed verpakt en 

verscheept of veranderingen van wijze van transport had ondergaan. De toegang van 

transitgoederen afkomstig van welk WTO-lid dan ook moest worden goedgekeurd telkens 

wanneer deze bestemd waren voor het grondgebied van een derde land.
36

 Deze vrijheid is 

echter niet absoluut. Artikel V(3) GATT maakt duidelijk dat    

 
[e]lke verdragsluitende partij mag verlangen, dat het transitoverkeer door haar grondgebied 

wordt aangegeven aan het daartoe bestemde douanekantoor; dit verkeer zal echter, behalve 

wanneer wordt verzuimd te voldoen aan de geldende douanewetten en -regelingen, niet aan 

onnodige vertraging of beperking onderhevig zijn…  

 

Enerzijds biedt artikel V(3) GATT dus ruimte om te bepleiten dat het nieuwe recht tegen 

goederen in transit deel uitmaakt van de toepasselijke “douanewetten en -regelingen” waaraan 

handelaars die goederen vervoeren door de EU moeten voldoen.
37

 Anderzijds laat artikel V(3) 

GATT er weinig twijfel over bestaan dat deze vrijheid haar beperkingen heeft: “onnodige 

vertraging of beperking” is onaanvaardbaar en zal een inbreuk op de internationale garantie 
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van vrije transit opleveren. Daarom zou kunnen worden bepleit dat de procedure voor de 

beslaglegging van goederen in transit tot onnodige vertraging of beperking leidt, omdat het 

een last oplegt aan de betrokken handelaars om bewijs van niet-inbreuk te leveren in het land 

van eindbestemming – inclusief mogelijk het bewijs over de afwezigheid van verwarrings- of 

associatiegevaar en bescherming op grond van artikel 6bis UvP en artikel 16(2) TRIPs.
38

  

 

De vertraging veroorzaakt door de transitbeslaglegging kan hoe dan ook aanzienlijk zijn. In 

de Losartan-zaak bijvoorbeeld waren de generieke drugs in kwestie eerst tijdelijk opgehouden 

in Nederland. Vervolgens werden deze geretourneerd naar India in plaats van dat het vervoer 

naar de beoogde eindbestemming, Brazilië, was verzekerd.
39

 Het was dan ook niet vreemd dat 

de kwestie over onnodige vertraging en beperking van de internationale handel een grote 

stempel drukte op het formele verzoek van India om raadpleging bij de WTO.
40

 Zoals 

hierboven is besproken, heeft het HvJ EU in Philips en Nokia benadrukt dat, gelet op de 

doelstelling van de handelspolitiek handelsbeperkingen af te schaffen, goederen in transit 

moeten kunnen worden vervoerd door de EU “zonder dat de transit door de 

douaneautoriteiten van de lidstaten wordt belemmerd, zij het doordat zij de goederen 

voorlopig vasthouden.”
 41

 

 

Een ander punt waaruit blijkt dat het nieuwe recht tegen goederen in transit problematisch kan 

zijn, kan worden gevonden in artikel V(4) GATT. Volgens deze bepaling behoren “[a]lle 

heffingen en regelingen waaraan verdragsluitende partijen het transitoverkeer met 

bestemming naar of komende uit het grondgebied van andere verdragsluitende partijen 

onderwerpen, […] redelijk te zijn, rekening houdende met de heersende 

verkeersomstandigheden.” Deze internationale bepaling biedt de mogelijkheid om te bepleiten 

dat het nieuwe recht tegen goederen in transit in de EU een onredelijke bepaling vormt: 

vanwege de territoriale aard van merkrechten heeft de EU eigenlijk geen gerechtvaardigd 

belang om territoriaal beperkte rechten toe te passen op goederen die niet bestemd zijn voor 

EU-consumenten. Het nieuwe recht lijkt een onevenredige poging te zijn zich in te laten met 

ongerechtvaardigd “world policing”
42

 – ongerechtvaardigd, omdat de inspanningen die 

worden gedaan om namaakgoederen tegen te houden met name zijn gegrond op merkrechten 

die gelden in de EU. De gehele kwestie over namaakgoederen wordt belicht vanuit het 

perspectief van een beschermde juridische status in de EU – alsof de juridische bescherming 

in de EU automatisch zou leiden tot juridische bescherming over de gehele wereld.  

 

5.1 Bredere GATT-context 

 

Gelet op artikel V GATT is het risico groot dat rechters bij de toepassing van artikel 9(4) 

UMVo en artikel 10(4) MRl dus moeilijkheden zullen ondervinden ten aanzien van de 

internationale garantie van de vrijheid van transit. De overweging over de bredere 

verdragscontext waarin artikel V GATT is opgenomen, verandert de uitkomst van deze 
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analyse niet. Toegegeven, artikel 20(d) GATT biedt ruimte voor het gebruik en de handhaving 

van middelen die  

 
noodzakelijk [zijn] ter verzekering van de naleving van wetten of regelingen die niet 

onverenigbaar zijn met de bepalingen dezer Overeenkomst, met inbegrip van die welke 

betrekking hebben op […] de bescherming van octrooien, handelsmerken en auteursrechten 

en het voorkomen van bedrieglijke praktijken… 

 

Aangezien het TRIPs-verdrag Annex 1C van de Marrakesh Agreement Establishing the 

World Trade Organization (en dus de facto van het GATT-verdrag 1994) is, kan het 

nauwelijks strijdig worden geacht om te streven naar bescherming van merkrechten in de EU. 

Artikel 41(1) TRIPs ondersteunt dit argument verder door een internationale verplichting voor 

verdragsluitende partijen vast te stellen om toe te zien:  
 

dat in hun nationale wetgeving is voorzien in procedures voor de handhaving, zoals bedoeld 

in dit Deel, opdat doeltreffend kan worden opgetreden tegen elke inbreuk op onder deze 

Overeenkomst vallende rechten uit hoofde van de intellectuele eigendom, met inbegrip van 

snelle middelen om inbreuken te voorkomen en middelen die verdere inbreuken tegengaan.  
 

Maar zelfs deze ontsnappingsroute biedt onvoldoende duidelijkheid over de vraag of artikel 

9(4) UMVo en artikel 10(4) MRl in overeenstemming zijn met internationaal recht. Ten eerste 

is de omvang van artikel 41(1) TRIPs uitdrukkelijk beperkt tot “procedures voor de 

handhaving, zoals bedoeld in dit Deel”. Dit is een verwijzing naar Deel III van het TRIPs-

verdrag met betrekking tot de “Handhaving van de rechten uit hoofde van de intellectuele 

eigendom”. In Deel III zijn er bepalingen te vinden, waaronder artikel 51 TRIPs, die 

uitdrukkelijk maatregelen voorschrijven tegen namaakgoederen. Deze bepalingen zeggen 

echter niets over goederen in transit.
43

 In plaats daarvan verwijst artikel 51 TRIPs naar het 

risico van het “in het vrije verkeer brengen van deze goederen” welke per definitie niet 

intreedt in de EU indien het goederen in transit betreft. Artikel 51 TRIPs geeft daarnaast de 

mogelijkheid weer om maatregelen te nemen tegen namaakgoederen “bestemd voor uitvoer” 

uit het grondgebied van een verdragsluitende partij, zoals de EU of een EU-lidstaat. Goederen 

in transit zijn echter niet “bestemd voor uitvoer”. Zij zijn slechts op doorreis door de EU. De 

bijgaande voetnoot 13 maakt duidelijk dat artikel 51 TRIPs niet moet worden opgevat in die 

zin dat het WTO-Leden verplicht om procedures toe te passen betreffende de opschorting van 

de vrijgave van goederen “op de invoer van goederen die door de houder van het recht of met 

diens toestemming in een ander land op de markt worden gebracht, dan wel op goederen in 

doorvoer.” Legitieme parallelle handel en goederen in transit zijn dus uitdrukkelijk buiten het 

bereik van deze internationale verplichting gehouden. 

 

5.2 Geen cirkelredenering 

 

Meer in het algemeen bepaalt artikel 41(1) TRIPs dat procedures voor de handhaving zodanig 

“dienen […] te worden toegepast dat het scheppen van belemmeringen voor legitiem 

handelsverkeer wordt vermeden en dat wordt voorzien in waarborgen tegen misbruik van 

deze procedures.” Op dezelfde manier is de toepassing van artikel XX(d) GATT onderworpen 
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aan de voorwaarde dat de bescherming van octrooien, merken en auteursrechten en het 

voorkomen van bedrieglijke praktijken niet leidt tot maatregelen die “zodanig worden 

toegepast, dat zij een middel vormen […] tot een verkapte beperking van de internationale 

handel…”  

 

Deze bepalingen voorkomen een cirkelredening. Onder artikel 1(1) TRIPs kunnen WTO-

leden een uitgebreidere bescherming toepassen dan is vereist in het TRIPs-Verdrag, “mits 

deze bescherming niet in strijd is met de bepalingen van deze Overeenkomst.” In beginsel 

heeft de EU dus de vrijheid om bescherming te bieden tegen goederen in transit zelfs als deze 

bescherming niet in het TRIPs-verdrag zelf is opgenomen.
44

 Het is echter niet toegestaan om 

deze vrijheid te misbruiken door de doelstellingen die ten grondslag liggen aan het Verdrag te 

dwarsbomen. Zoals artikel 41(1) TRIPs en de bredere GATT-context laten zien, is het 

vermijden van belemmeringen voor het legitieme handelsverkeer één van die doelstellingen. 

Goederen die vanuit EU-perspectief “namaakgoederen” lijken te zijn, kunnen echter vanuit 

het perspectief van buitenlandse merkenrechtstelsels rechtmatig zijn. Daarom staat het de EU 

niet vrij om haar eigen beoordeling ten aanzien van namaakgoederen voor te schrijven aan 

andere landen.  

 

Indien artikel 9(4) UMVo en artikel 10(4) MRl worden gezien als een “belemmering voor 

legitiem handelsverkeer” of als een “verkapte beperking van de internationale handel”, dan is 

de poging tot rechtvaardiging van het nieuwe exclusieve recht van EU-merkhouders, gelet op 

de bepalingen voor handhaving van het TRIPs-verdrag, gedoemd om van meet af aan te 

mislukken.
45

 Zoals Henning Große Ruse-Khan concludeert, “good arguments support a 

finding that an expansion of IP rights to cover as infringement the mere transit of goods 

without any further connection to the territory of the IP-granting state, in particular any 

evidence for the goods being diverted onto the domestic market, is inconsistent with Art. V 

GATT. Such an expansion in itself can further not be justified under Art. XX(d) GATT as it is 

not necessary to secure compliance with TRIPS.”
46

 

 

5.3 Een voorzichtige benadering is geboden 

 

Het nieuwe exclusieve recht van merkhouders in de EU tegen goederen in transit levert dus 

complexe vraagstukken op. Is dit nieuwe recht wel in overeenstemming met de internationale 

garantie van de vrijheid van transit als bedoeld in artikel V GATT? In het licht van de 

toepasselijke internationale bepalingen is de status van het nieuwe recht op zijn minst ambigu 

te noemen. Het is denkbaar dat dit recht zal worden betwist bij de WTO vanwege het feit dat 

het leidt tot een ongerechtvaardigde belemmering voor de internationale handel. Aangezien de 

nieuwe EU-merkenwetgeving vereist dat de toepassing van artikel 9(4) UMVo en artikel 

10(4) MRl in overeenstemming zijn met internationale garanties en met name met artikel 5 

GATT, zullen rechters worden geconfronteerd met een ingewikkeld internationaal juridisch 
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stelsel. Ondanks de samensmelting van EU-recht en internationaal recht moeten ze werkbare 

oplossingen ontwikkelen. Het uiteindelijke resultaat – en misschien wel de meest praktische 

oplossing – zou een exclusief recht kunnen zijn met een vrij beperkte omvang. Gezien het 

grote risico op schending van de internationale vrijheid van transit, is een voorzichtige 

benadering aan te raden als artikel 9(4) UMVo en artikel 10(4) MRl worden toegepast.  

 

Rechters zullen met name rekening moeten houden met de noodzakelijkheidstoets uit artikel 

XX(d) GATT. Een transitinbeslagneming dient, zoals besproken, “noodzakelijk” te zijn om 

de naleving van nationale wetten te waarborgen die merkrechten beschermen, wil het 

gerechtvaardigd zijn onder internationaal recht. Indien het goederen betreft die bestemd zijn 

voor een land buiten de EU, kan echter niet worden voldaan aan de noodzakelijkheidstoets 

van artikel XX(d) GATT. In een dergelijk geval is een inbreuk op een EU-merkenrecht per 

definitie uitgesloten.
47

 Een inbeslagneming van transitgoederen is slechts noodzakelijk indien 

er een aanzienlijk gevaar van omlegging is naar de EU-markt. Daarom kan het nieuwe recht 

van artikel 9(4) UMVo en artikel 10(4) MRl nauwelijks een hoger beschermingsniveau 

garanderen dan dat is vastgesteld door het HvJ EU in de Philips en Nokia-zaak.
48

 De stand 

van zaken die is vastgesteld in Philips en Nokia zou dus met het oog op de internationale 

garantie van vrije transit zoveel mogelijk onveranderd dienen te blijven.   

 

Indien een ruimer toepassingsbereik onder het nieuwe exclusieve recht desondanks mogelijk 

wordt geacht, dan belet in ieder geval het zojuist beschreven verbod op onnodige vertraging 

of beperking uit artikel V(3) GATT het opleggen van een zware bewijslast ten aanzien van de 

niet-inbreuk in het land van eindbestemming. Zoals uiteengezet is het bewijs dat er geen 

sprake is van verwarrings- of associatiegevaar, en geen bescherming op grond van artikel 6bis 

UvP of artikel 16(2) TRIPs, onnodig en disproportioneel om het kaf van het koren te kunnen 

scheiden en om de aangever of de houder van de goederen te verplichten om actief op te 

treden tegen de transitinbeslagneming. Daarom dient de bewijslast te worden begrensd door 

bijvoorbeeld het onderzoek te beperken tot de vraag of de EU-merkhouder tevens merken 

heeft ingeschreven in het land van eindbestemming. 

 

5.4 Geneesmiddelen 
 

Een voorzichtige benadering die – zoveel mogelijk – de beperkingen uit Philips en Nokia in 

acht neemt, is, gezien de expliciete verwijzing naar de Doha Verklaring in Overweging 15 

UMVo, Overweging 21 MRl en Overweging 11 EU Douaneverordening Nr. 608/2013, van 

zelfs nog groter belang wanneer het gaat om geneesmiddelen.
49

 Geen wonder dat Overweging 

19 UMVo en Overweging 25 MRl aandringen op passende maatregelen om een vlotte transit 

van generieke geneesmiddelen te verzekeren. Deze overwegingen maken duidelijk dat met 

betrekking tot internationale generieke benamingen (international non-proprietary names; 

INN) de merkhouder niet het recht mag hebben derden, op basis van gelijkenissen tussen de 

INN voor de werkzame stof in de geneesmiddelen en het merk, te verhinderen transitgoederen 

in de EU binnen te brengen.  
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De noodzaak om INN’s vrij te houden is op internationaal niveau uitdrukkelijk erkend. In 

1993 heeft de World Health Assembly de resolutie WHA46.19 goedgekeurd waarin staat dat 

merkrechten niet mogen worden ontleend aan INN’s en dat INN stems niet mogen worden 

gebruikt als merk. In dat verband was erkend dat het gebruik van INN’s in het publieke 

domein zou moeten blijven, omdat praktisch gezien het gebruik van INN’s als merk de 

rationele selectie van INN’s zou kunnen frustreren en uiteindelijk de veiligheid van patiënten 

in gevaar zou kunnen brengen door verwarring te bevorderen in de drugnaam. Lijsten van 

voorgestelde en aanbevolen INN’s worden regelmatig gepubliceerd in navolging van de 

bijeenkomsten van het World Health Organization INN Expert Group.
50

  

 

Overweging 19 UMVo en Overweging 25 MRl waarin staat dat een transitbeslaglegging niet 

kan worden gegrond op gelijkenissen tussen een INN en een beschermd merk, proberen 

daarom het strategisch gebruik van drugmerken uit te sluiten dat is gebaseerd op de INN voor 

de werkzame stof in het geneesmiddel en als wapen wordt ingezet tegen generieke drugs in 

transit die gebruikmaakt van dezelfde INN.
51

 Producenten van generieke geneesmiddelen 

zouden dus niet gedwongen moeten worden het gebruik van INN’s te vermijden om een vlotte 

transit via de EU te verzekeren.  

 

Alhoewel deze doelstelling prijzenswaardig is,
52

 maakt de noodzaak om dit vanzelfsprekende 

resultaat in Overweging 19 UMVo en Overweging 25 MRl over het voetlicht te brengen 

pijnlijk duidelijk dat de vrijheid van transit in het gedrang kan komen. De vrijheid om INN’s 

te gebruiken is misschien wel beschermd. Producenten van generieke geneesmiddelen zullen 

echter buiten het terrein van de INN’s rekening moeten houden met EU-merken om 

vertraging van vervoer door de EU te voorkomen. Om een vlotte transit te verzekeren zonder 

zware procedures en lange discussies over de bescherming van het merk in het land van 

eindbestemming, zal een producent van generieke geneesmiddelen moeten nagaan welke 

farmaceutische merken bescherming genieten in de EU en zich zoveel mogelijk moeten 

onthouden van het gebruik van (wezenlijke) identieke tekens zonder dat het inboet aan de 

mogelijkheid om consumenten op passende wijze te informeren. De EU legt dus haar eigen 

merken als referentiekader op om de rechtmatigheid van andere merken te beoordelen die 

worden gebruikt voor geneesmiddelen en bestemd zijn voor andere landen waar EU-merken 

mogelijk niet eens zijn beschermd. 

 

7. Conclusie 
 

Het nieuwe recht van de merkhouder om op te treden tegen goederen in transit op grond van 

artikel 9(4) UMVo en artikel 10(4) MRl is in het bijzonder gelet op de internationale garantie 
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van de vrijheid van transit als bedoeld in artikel V GATT, problematisch. De toepassing van 

dit nieuwe recht brengt namelijk het risico met zich mee dat de vrijheid van transit wordt 

aangetast en de internationale handel wordt belemmerd. Tegen deze achtergrond is een 

voorzichtige benadering noodzakelijk welke ernaar streeft de stand van zaken in de EU, zoals 

die was na de Philips en Nokia-zaak, te behouden. Dit resultaat kan worden bereikt door het 

nieuwe recht restrictief en in overeenstemming met de internationale verplichting de vrijheid 

van transit te beschermen (Overweging 15 UMVo en Overweging 21 MRl) te interpreteren. 

Het is vooral van wezenlijk belang om ermee rekening te houden dat het uitgangspunt van een 

transitinbeslagneming is of de goederen als namaakgoederen, ofwel goederen die een 

wezenlijk identiek teken dragen, kunnen worden gekwalificeerd. De bewijslast die is 

opgelegd aan de aangever of de houder van de inbeslaggenomen goederen moet daarom 

beperkt blijven tot de vraag of de goederen als namaak zouden worden aangemerkt in het land 

van eindbestemming.  

 

Met andere woorden, de bewijslast moet niet zo ruim worden opgevat dat het een uitvoerige 

juridische analyse vergt. Het gaat te ver om te vragen of het merk in het land van 

eindbestemming beschermd is tegen verwarring vanwege overeenstemmende tekens en 

bescherming tegen verwatering vanwege het risico op associatie met het merk. Ten aanzien 

van beperkingen van het merkenrecht die mogelijk de handelingen van de houder van de 

transitgoederen kunnen rechtvaardigen, zou het voldoende moeten zijn dat er bewijs wordt 

geleverd dat dergelijke beperkingen in het land van eindbestemming bestaan. Bovendien zou 

de bewijslast niet de vraag naar een mogelijke inbreuk op ongeschreven merkrechten moeten 

omvatten, zoals rechten ten aanzien van bekende merken als bedoeld in artikel 6bis UvP. Het 

zou daarentegen voldoende moeten zijn voor de aangever of de houder van de transitgoederen 

als hij kan aantonen dat het merk niet is geregistreerd in het land van eindbestemming.  


