
Nummer 11 
7 juni 2019 

ONDERNEMING EN CONSUMENT 

mr. A.A.H.M, van der Wijst' 

Gebruik van afbeeldingen kan inbreuk op een 
beschermde oorsprongsbenaming opleveren 

Pagina 5 

2019-0073  

Consumenten vinden het steeds belangrijker 
om te weten waar en hoe levensmiddelen zijn 
gemaakt. Daarbij wordt waarde gehecht aan 
streekproducten en garanties over de produc-
tiemethoden. Consumenten hechten waarde 
aan keurmerken en dat vertaalt zich ook in de 
(hogere) prijs die betaald wordt voor dergelijke 
producten. 

De Europese Unie heeft een registratiesysteem 
voor de bescherming van landbouwproducten 
en levensmiddelen. Daarbij wordt onderscheid 
gemaakt in 3 keurmerken: Beschermde Oor-
sprongsbenaming (BOB), Beschermde Geogra-
fische Aanduiding (BGA) en Gegarandeerde 
Traditionele Specialiteit (GTS). 

Beschermde Geografische Aanduiding betekent 
dat tenminste één van de stadia van productie, 
verwerking of bereiding plaatsvindt in een be-
paald gebied. De Beschermde Oorsprongsbena-
ming gaat een stap verder. Producten die het 
keurmerk van de Beschermde Oorsprongsbena-
ming dragen moeten geproduceerd, verwerkt en 
bereid worden binnen een bepaald gebied vol-
gens een erkende en gecontroleerde werkwijze. 
Gegarandeerde Traditionele Specialiteit keurmerk 
betekent dat het product een bijzonder traditio-
neel karakter heeft, vanwege de samenstelling of 
bereidingswijze. De registratie wordt vaak ver-
zocht door een organisatie die is belast met de 
bescherming van het streekproduct. Zij treden 
ook op tegen inbreukmakers. 

In dit artikel zal ik een uitspraak van 2 mei 2019 
van het Hof van Justitie van de Europese Unie (het 
Hof) bespreken waar vragen worden beantwoord 
over de reikwijdte van de BOB'. Met name is 
relevant de vraag of het gebruik van een 
afbeelding die aan een bepaalde streek refereert, 
aangemerkt kan worden als inbreuk op een BOB. 

Feiten en omstandigheden van de zaak 
'Queso manchego' is geregistreerd als Beschermde 
Oorsprongsbenaming3. De stichting die is belast 
met het beheer van de BOB queso manchego 
maakt bezwaar tegen etiketten die worden 
gebruikt voor kazen die niet onder de BOB queso 
manchego vallen. 

Zij is in Spanje een procedure gestart tegen het 
bedrijf (IQC) dat deze etiketten gebruikt met als 
stelling dat zij een onrechtmatige voorstelling van 
deze BOB vormen in de zin van artikel 13, lid 1, 
onder b, van Verordening nr. 510/2006. De 
stichting maakt met name bezwaar tegen het 
gebruik van de term 'Rocinante' in de domein-
naam en de inhoud van de website van IQC 
(www.rocinante.es) en van de afbeelding van 
kenmerkende elementen van het landschap van 
La  Mancha  op het etiket. In eerste en tweede 
aanleg zijn de vorderingen van de stichting 
afgewezen met overwegingen als: 

dat "deze etiketten geen grafische of fonetische 
gelijkenis vertoonden met de BOB 'queso 
manchego' of 'La  Mancha'  en dat het gebruik 
van tekens als de benaming 'Rocinanta' of het 
beeld van het literaire personage 'Don Quichot 
van La  Mancha'  de regio La  Mancha  (Spanje) 
voor de geest roepen en niet de kaas die onder 
de BOB 'queso manchego' valt"; 
dat "het gebruik, voor door IQC in de handel 
gebrachte kazen die niet onder de BOB 'queso 
manchego' vallen, van landschappen van voor 
La  Mancha  kenmerkende afbeeldingen op de 
etiketten van deze kazen, de consument deed 
denken aan de regio La  Mancha,  maar niet 
noodzakelijkerwijze aan de kaas die onder de 
BOB 'queso manchego' valt". 

Het Spaanse Hooggerechtshof stelt prejudiciële 
vragen aan het Europese Hof van Justitie. 

Het juridisch kader 
De bescherming van BOB is geregeld in 
Verordening 510/20064. 

In overweging 4 van deze verordening is aan-
gegeven dat "gezien de verscheidenheid van de 
producten in de handel en de overvloedige 
informatie die erover wordt verstrekt, de 
consument, om zijn keuze beter te kunnen 
bepalen, duidelijk en bondig moet worden 
geïnformeerd over de oorsprong van het product". 

Artikel 2 lid 1 onder a bepaalt dat onder oor-
sprongsbenaming wordt verstaan de naam van 
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een streek, van een bepaalde plaats of, in uit-
zonderlijke gevallen, van een land, die wordt 
gebruikt in de benaming van een landbouw-
product of levensmiddel: 
- dat afkomstig is uit die streek, die bepaalde 

plaats of dat land, 
- waarvan de kwaliteit of de kenmerken 

hoofdzakelijk of uitsluitend aan het geogra-
fische milieu, dat factoren van natuurlijke en 
menselijke aard omvat, zijn toe te schrijven, en 
waarvan de productie, de verwerking en de be-
reiding in het geografische gebied geschieden. 

Artikel 13 lid 1 van deze verordening bepaalt dat 
geregistreerde benamingen zijn beschermd tegen: 

b. elk misbruik, elke nabootsing of voorstelling, 
zelfs indien de werkelijke oorsprong van het 
product is aangegeven, of indien de beschermde 
benaming is vertaald, of vergezeld gaat van 
uitdrukkingen zoals 'soort', 'type', 'methode', 'op 
de wijze van', 'imitatie' en dergelijke; 

c. elke andere valse of misleidende aanduiding 
met betrekking tot de herkomst, de oorsprong, 
de aard of de wezenlijke hoedanigheden van het 
product op de binnen- of buitenverpakking, in 
reclamemateriaal of documenten betreffende het 
betrokken product, alsmede het gebruik van een 
recipiënt ('drager') die tot misverstanden over de 
oorsprong van het product aanleiding kan geven. 

Prejudiciële vragen aan het Hof 
Het Spaanse Hooggerechtshof geeft allereerst 
aan dat het woord 'manchego' dat wordt gebruikt 
in de BOB 'queso manchego' in Spanje wordt 
gebruikt om personen en producten afkomstig uit 
de regio La  Mancha  aan te duiden. De BOB 'queso 
manchego' ziet op kazen die in de regio La  
Mancha  worden bereid met schapenmerk en met 
inachtneming van de traditionele productie-, 
bereidings- en rijpingsvoorwaarden die in het 
productdossier van deze BOB zijn vastgesteld. 
Verder wordt erop gewezen dat het grootste deel 
van de handelingen van het romanpersonage Don 
Quichot van La  Mancha  plaatsvinden in de regio 
La  Mancha.  Het Spaanse Hooggerechtshof geeft 
ook aan dat het personage dat is afgebeeld op 
het etiket van de kaas 'Adargo de  Oro'  fysiek en 
qua kleding gelijkenissen vertoont met Don 
Quichot. Verder wordt erop gewezen dat het 
woord 'adarga' (klein lederen schildje) in de 
roman wordt gebruikt om het schild van Don 
Quichot aan te duiden. Het woord 'Rocinante' dat 
voor sommige kazen wordt gebruikt, is de naam 
van het paard van Don Quichot. Op sommige 
etiketten staan afbeeldingen van landschappen 
met windmolens en schapen. Dit zijn de wind-
molens waartegen Don Quichot vecht en die ken-
merkend zijn voor het landschap van La  Mancha.  

Het Spaans Hooggerechtshof stelt drie prejudiciële 
vragen: 

1. Als eerste de vraag of artikel 13, lid 1, onder b,  

van Verordening nr. 510/2006 aldus moet worden 
uitgelegd dat het gebruik van beeldtekens een 
voorstelling van een geregistreerde benaming kan 
oproepen. 

Het Europese Hof merkt op dat de formulering in 
artikel 13, lid 1, onder b, opgevat kan worden als 
een verwijzing naar niet alleen de termen waar-
mee een geregistreerde benaming kan worden 
opgeroepen, maar ook naar elk beeldteken dat 
de consument kan doen denken aan de door die 
benaming beschermde producten. Daarbij is het 
doorslaggevende criterium om te bepalen of een 
element een voorstelling van de geregistreerde 
benaming oproept in de zin van artikel 13, lid 1, 
onder b, de vraag of dit element bij de consument 
als referentiebeeld direct het product met deze 
benaming voor de geest kan roepen. En dus over-
weegt het Hof dat in beginsel niet kan worden 
uitgesloten dat beeldtekens bij de consument als 
referentiebeeld direct de producten met een 
geregistreerde benaming voor de geest kunnen 
roepen omdat zij conceptueel een dergelijke 
benaming benaderen. 
Het is nu aan het Spaanse Hooggerechtshof om 
concreet te beoordelen of beeldtekens, als die in 
het hoofdgeding, de consument direct doen 
denken aan de producten met een geregistreerde 
benaming. 

2. Als tweede de vraag of artikel 13, lid 1 onder b, 
zo moet worden uitgelegd dat het gebruik van 
beeldtekens die een voorstelling oproepen van het 
geografisch gebied waarmee een BOB verband 
houdt, een voorstelling van die BOB kan oproepen, 
ook wanneer die beeldtekens worden gebruikt 
door een producent uit die regio maar voor 
producten, die identiek zijn aan of vergelijkbaar zijn 
met de door deze oorsprongsbenaming beschermde 
producten, maar niet onder de BOB vallen. 

Het Hof merkt op dat de bewoordingen van 
artikel 13 een dergelijke producent niet uitsluiten 
van het verbod. Dat zou immers tot gevolg 
hebben dat een dergelijke producent ten onrechte 
zou kunnen profiteren van de BOB. Het is aan de 
nationale rechter om te beoordelen of het gebruik 
van een beeldteken door een dergelijke producent 
een voorstelling van een geregistreerde benaming 
wordt gebruikt in de zin van artikel 13. Het Hof 
merkt daarbij op dat de nationale rechter uit 
moet gaan van de vermoedelijke reactie van de 
consument, waarbij de vraag centraal staat of de 
consument een verband legt tussen de aan de 
orde zijnde elementen, in casu beeldtekens die 
een voorstelling van het geografische gebied 
oproepen waarvan de naam deel uitmaakt van 
een oorsprongsbenaming, en de geregistreerde 
benaming. 

In deze zaak betekent dit dat de Spaanse rechter 
moet beoordelen of de aan de orde zijnde beeld-
tekens en de BOB 'queso manchego', die verwijst 
naar het geografische gebied waarmee zij 
verbonden is, namelijk de regio La  Mancha,  een 



Nummer 11 
7 juni 2019 
	

Pagina 7 

voldoende rechtstreeks en duidelijk conceptueel 
verband vertonen. Daarbij moet de Spaanse 
rechter beoordelen of de in het hoofdgeding aan 
de orde zijnde beeldtekens, met name tekeningen 
van een personage dat lijkt op Don Quichot van 
La  Mancha,  een mager paard, en de landschap-
pen met windmolens en schapen weergeven, een 
conceptuele gelijkenis met de BOB 'queso 
manchego' in het leven kunnen roepen zodat de 
consument het product met die BOB als referentie-
afbeelding direct voor de geest zal roepen. 

3. Als derde de vraag wie de nationale rechter 
moet aanmerken als de 'normaal geïnformeerde en 
redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde 
consument', bij de bepaling of er sprake is van een 
'voorstelling' als bedoeld in artikel 13, lid 1, 
onder b. Is dat de Europese consument of enkel de 
Spaanse consument? Deze laatste is immers de 
consument van de lidstaat waar het product dat 
de voorstelling van de beschermde benaming 
oproept, wordt vervaardigd of waarmee die 
benaming geografisch verbonden is en waar het 
product hoofdzakelijk wordt geconsumeerd. 

Het Hof verwijst naar eerdere rechtspraak waarin is 
bepaald dat het gaat om de Europese consument 
"aangezien deze bepaling de geregistreerde 
geografische aanduidingen beschermt tegen elke 
voorstelling op het gehele grondgebied van de Unie 
en gelet op de noodzaak om op dit grondgebied 
een daadwerkelijke en eenvormige bescherming 
van die geografische aanduidingen te waarborgen". 
Dit sluit echter niet uit dat (al) sprake kan zijn van 
een voorstelling in de zin van artikel 13, indien 
alleen bij consumenten uit één lidstaat de afbeelding 
de referentie van de BOB oproept. 

Het is dus aan de Spaanse rechter om vast te 
stellen of de elementen — zowel woorden als 
beelden — die betrekking hebben op het in het 
hoofdgeding aan de orde zijnde product, dat 
wordt vervaardigd of hoofdzakelijk wordt 
geconsumeerd in Spanje, bij de consumenten van 
die lidstaat het beeld voor de geest kunnen 
roepen van een geregistreerde benaming, die, 
indien dat het geval is, dient te worden beschermd 
tegen een voorstelling die op het gehele grondgebied 
van de Unie zou kunnen worden opgeroepen. 

Wat betekent dit voor de praktijk 
Deze uitspraak kan verstrekkende gevolgen 
hebben voor streekproducten. Ook Nederland 
kent producten met de Beschermde Oorsprongs-
benamings. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de 
Opperdoezer ronde (een aardappel), de  

Noord-Hollandse Edammer (kaas) en de 
'Brabantse Wal Asperges'6. Dit zijn 'witte asperges 
met een licht zoute en niet bittere smaak, die 
geteeld worden in het gebied van de Brabantse 
Wal. Dit gebied loopt van de gemeente Steen-
bergen in het noorden via Bergen op Zoom en de 
Wouwse Plantage van Roosendaal naar 
Woensdrecht in het zuiden'. Volgens het product-
dossier kenmerken de asperges zich door een 
zilte smaak. Deze zilte smaak is het gevolg van de 
zilte zeelucht die met de westenwind neerslaat op 
de zandbodem van de Brabantse wal. "Daardoor 
krijgen deze Brabantse Wal asperges de specifieke 
zilte en vrijwel nooit bittere smaak, die zo 
kenmerkend is voor de Brabantse Wal Asperges" 
aldus het productdossier. Deze asperges mogen 
de afbeelding dragen: 

Volgens de website van de telersvereniging 
Brabantse Wal Asperges' zijn er 16 telers aan-
gesloten bij deze vereniging. Maar dat zijn niet 
alle aspergetelers in het gebied van de Brabantse 
Wal. Wat betekent deze uitspraak voor andere 
telers? Mogen zij nog wel afbeeldingen die 
refereren aan het geografisch gebied, op hun 
etiket of website plaatsen? Zoals een afbeelding 
van een veld met aspergebedden met op de 
achtergrond de karakteristieke Sint Gertrudis-
kerk? Op grond van deze uitspraak kan daar 
waarschijnlijk tegen worden opgetreden. In ieder 
geval betekent deze uitspraak een versterking 
van de positie van houders van een keurmerk 
voor een streekproduct. 

Noten: 
1. werkzaam bij Balegal, Eindhoven 

2. HviEU, 2 mei 2019, zaak C-614/17, ECLI:EU:C:2019:344. 

3. http://ec.europa.eu/ag  ricu Iture/gua I ity/door/reg istered N a me. html?-

denomination1c1=917. 

4. Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad van 20 maart 2006 

inzake de bescherming van geografische aanduidingen en 

oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen 

(PB 2006, L 93, blz. 12). 

5. https://www. rvo. n  ites/defau It/f iles/Prod u ctdossie r./o2OB raba nt-

se%20Wal%20asperges.pdf. 

6. https://www.rvo.nl/sites/default/files/Productdossier%20Brabant-

se%20Wal./020asperges.pdf. 

7. https://braba  ntsewalasperges. ni/telers/  
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