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HANDELSNAMEN en MERKEN 

 

ONTSTAAN VAN HET RECHT 

 
Het recht op een handelsnaam ontstaat door het gebruik van de naam. Inschrijving bij de Kamer 
van Koophandel is echter nodig om een onderneming op te richten. Het recht op een merk ontstaat 
door een merk te deponeren voor inschrijving in het merkenregister. 
 
OMVANG VAN DE BESCHERMING 

 
Merken en handelsnamen zijn onderscheidingstekens die op essentiële punten van elkaar 
verschillen. De bescherming van een handelsnaam is in beginsel geografisch veel beperkter dan 
van een merk, namelijk tot een regio. Een merk krijgt bij inschrijving meteen bescherming in de 
gehele Benelux of Europese Unie. Door een handelsnaam als merk te deponeren kan deze ook in 
één keer worden beschermd voor de gehele Benelux of Europese Unie. 
 
LOGO’S EN BEELDMERKEN 

 
Beeldmerken of afbeeldingen die u in combinatie met de naam van uw onderneming gebruikt 
vallen niet onder bescherming van de Handelsnaamwet. Hiervoor kan alleen bescherming worden 
verkregen via het merkenrecht, dus als Benelux Merkregistratie of Europese Merkregistratie.
 
CONFLICTEN 

 
Conflicten kunnen niet alleen ontstaan tussen merken, maar ook tussen handelsnamen en merken. 
Een naam kan immers tegelijk handelsnaam en merk zijn omdat sommige bedrijven hun naam 
tevens aan hun producten of diensten verbinden, bijvoorbeeld KLM of PHILIPS. Deponering van uw 
handelsnaam als merk verdient daarom een serieuze overweging om de bescherming van de naam 
in één keer uit te breiden tot de gehele Benelux of Europese Unie en te voorkomen dat u zich 
straks met uw naam dient te beperken tot een veel kleiner gebied of uw naam zelfs moet wijzigen.
  

BESCHIKBAARHEIDSONDERZOEKEN 

 

Voordat men een naam gaat gebruiken is het raadzaam om een onderzoek in te stellen naar de 
beschikbaarheid van de naam, of het nu een handelsnaam of een merk betreft. In beide gevallen 
adviseren wij om zowel een merkenonderzoek als een handelsnaamonderzoek in te stellen. 
 

HANDELSNAAM 

 
1. De naam waaronder een onderneming 
wordt gedreven en zich presenteert. 
 
2. Handelsnaamrecht ontstaat door gebruik. 
 
3. Bescherming geografisch beperkt tot regio. 
 
4. Een Handelsnaam kan alleen een naam 
zijn en bevat geen beeldelementen. 
 
5. Voor een handelsnaam gelden in principe 
geen eisen m.b.t. onderscheidend vermogen. 
 
 

 

MERK 

 
1.  De naam van de waren en/of diensten die 
van een onderneming afkomstig zijn. 
 
2. Merkrecht ontstaat door merkregistratie. 
 
3. Bescherming voor Benelux/Europese Unie. 
 
4. Een merk kan een naam zijn, maar ook 
een logo (beeldmerk) of een verpakking. 
 
5. Een merk moet onderscheidend zijn om 
geregistreerd te kunnen worden. 
 


