
Merken
Wat is een merk?
Een merk kan zowel de naam, het logo, het beeld, de vorm, de kleur, 
de klank, of elk ander teken zijn dat een onderneming inzet om de 
eigen producten of diensten te onderscheiden van die van anderen.

Door uw merk te registreren, kunt u anderen een verbod opleggen 
om een identiek of overeenstemmend teken te gebruiken voor 
dezelfde of gelijksoortige producten of diensten waarvoor u het 
merkrecht hebt aangevraagd.

Een merkinschrijving is 10 jaar geldig en kan onbeperkt worden ver-
lengd, voor periodes van 10 jaar.

Een merkrecht biedt steeds een territoriale bescherming. U kunt 
opteren voor een Benelux-merk, een Europees merk dat geldt voor 
de hele Europese Unie, of een internationaal merk.

Hoe kunt u nagaan of een merk 
nog niet bestaat?
In het gratis online Merkenregister, op de website van het Benelux-
Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP), kunt u controleren 
of een merknaam al dan niet beschikbaar is. Dit register bevat alle 
geregistreerde merken voor de Benelux: 
register.boip.int/bmbonline/intro/show.do.

Een andere tool is de TMview-databank. De informatie is gratis 
toegankelijk, wordt dagelijks geactualiseerd en is beschikbaar in 
27 talen: www.tmdn.org/tmview.

Waar kunt u terecht voor een benelux, 
europese of internationale bescherming?
Een Benelux merkaanvraag geldt zowel voor 
België, Luxemburg, als Nederland. De aanvraag 
kan rechtstreeks worden ingediend bij het Benelux 
Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP). 
Dat kan uitsluitend online via BOIP Online Filing 
(www.BOIP.int). 

(Let wel: België, Luxemburg en Nederland voorzien enkel een 
gemeenschappelijke bescherming voor de drie landen. Het is dus 
niet mogelijk om slechts één van de drie landen aan te duiden.)

Een Europese merkaanvraag geldt voor alle lidstaten van de 
Europese Unie. De aanvraag kan rechtstreeks worden ingediend 
bij het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie 
(EUIPO) ,via online filing 
(www.EUIPO.europa.eu).

Indien u ook buiten de Europese Unie bescherming wilt ge nie ten, 
kunt u een internationale aanvraag overwegen. Het voor deel 
bestaat erin dat u, via een enkele aanvraag bij de World 

Intellectual Property Organization (WIPO), 
bescherming kunt aanvragen in de landen van 
uw keuze. 
Meer info hierover vindt u terug op de website 
van het WIPO: www.WIPO.int.

Bij het indienen van een merkaanvraag kan het aangewezen zijn 
om u te laten bijstaan door een deskundige, hoewel dit geen 
verplichting is.
Surf voor meer info naar www.bmm.be.

Handels- en vennootschapsnaam
Een merk wordt vaak verward met een handelsnaam of een 
ven noot schapsnaam, maar die hebben verschillende functies en 
rechten:

Een merk heeft als functie het onderscheiden van producten 
of diensten van ondernemingen.
Een handelsnaam dient daarentegen ter onderscheiding van 
de ondernemingen zelf en heeft een publicitaire functie.
De vennootschapsnaam of maatschappelijke benaming dient 
louter ter identificatie van de rechtspersoon en is tevens de 
officiële naam van die rechtspersoon, zoals die werd opgeno-
men in de statuten en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad 
(bv. nv of bvba).

Een sterk merk 
verdient een sterke bescherming. 

Als ondernemer investeert u om een goede 
naam op te bouwen. Met een merk creëert u 
herkenbaarheid, imago en identiteit.
Wilt u optimale bescherming van uw naam of 
logo, om misbruik te voorkomen? Neem geen 
risico’s en laat uw merk registreren.

Surf naar: economie.fgov.be/nl/die
of neem rechtstreeks contact op met de Belgische 
Dienst voor de Intellectuele Eigendom:
Tel.: +32 (0) 800 120 33 (gratis vanuit België)
E-mail: piie.contact@economie.fgov.be
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Belgische Dienst voor de Intellectuele Eigendom
De diensten 
van de DIE


