
Fashion & law: hoe bescherm je 
jouw modelabel?

Welkom bij dit webinar
We starten om 11.00 uur 

4 maart 2021
Moos Hovens & Frédérique Kuiper 

Webinar Fashion & Law



Agenda

• Start bedrijf: hoe voorkom je dat jijzelf 
inbreuk maakt?

• Hoe bescherm ik mijn ontwerpen?

• Hoe bescherm ik mijn brand / label?

• Reclameregels 



BG.legal

• 22 advocaten en juristen 
• Den Bosch, Eindhoven & Tilburg
• Full service voor ondernemers
• O.a. merkenrecht, auteursrecht, modelrecht, privacy
• Merk-/modelregistratie
• Deze presentatie: algemene informatie, geen 

juridisch advies. 



BG.legal



Copycats in de fashionbranche

• Namaak door copycats komt in de fashionbranche helaas veel voor

• Belangrijk om je hier goed tegen te wapenen



Hoe voorkom je inbreuk op rechten van anderen?

• Het is belangrijk hier goed op te letten, om gedoe in de toekomst te voorkomen

• TIP: doe een uitgebreid marktonderzoek.

• Check Google, de KvK, social media, het merkregister, SIDN, etc.

• Check de designs van anderen via mode tijdschriften, social media,
fashion week, etc.

• Wij kunnen ook een uitgebreid (Europees) merkonderzoek voor je
uitvoeren tegen een vaste prijs

LET OP: alleen de KvK checken is niét genoeg!



Inspiratie van andere modelabels?

• Inspiratie kan zeker, maar er zijn grenzen

• Hoofdregel = houdt voldoende afstand tot de creaties van anderen

• Hema vs. Lacoste: merkinbreuk

• Totaalbeeld is beslissend

• LET OP: de 7-verschillen regel is een mythe!



Hoe bescherm je jouw designs en producten? 

• Geheimhoudingsverklaringen met werknemers,
samenwerkingspartners en andere partijen

• Modelrechten
• Geregistreerd modelrecht
• Niet-geregistreerd modelrecht

• Auteursrecht



Modelrechten

• Het modelrecht beschermt het uiterlijk van een product: de vorm, lijnen, kleuren, textuur of materialen.

• Geeft het exclusieve recht om het model te maken, verkopen of tentoon te stellen.

• Namakers kunnen dus worden aangepakt!

• Vereisten voor een modelregistratie:
• Nieuw: ontwerp is nog niet bekend bij het publiek
• Eigen karakter: ontwerp lijkt niet op al bestaande modellen

• Model openbaar in de afgelopen 12 maanden? → nieuw



Modelrechten

• Er zijn twee soorten modelrechten:

Geregistreerd modelrecht
Vereist een registratie in het register
Keuze uit verschillende klassen en territorium
Beschermingsduur is 5 jaar, verlenging mogelijk tot 25 jaar

Niet-geregistreerd modelrecht
Géén registratie nodig
Ontstaat vanaf het moment van openbaarmaking
Beschermingsduur is 3 jaar
Handig: i-depot bij BOIP



Modelrechtinbreuk?



Auteursrecht

• Recht van de maker.
• Het auteursrecht ontstaat vanzelf: géén registratie nodig!

• Vereisten voor het ontstaan van auteursrecht:
• Origineel en persoonlijk
• Waarneembaar
• Géén technisch product

• Bescherming tot 70 jaar na de dood van de maker



Auteursrecht

Hoe bewijs je dat jij het auteursrecht hebt?

Er zijn verschillende manieren:
• i-depot bij het BOIP
• Eigen administratie
• Bewijs van datum laten vastleggen bij notaris

Voorkeur → i-depot



Auteursrechtinbreuk?

NIKKIE Just Dai



Auteursrechtinbreuk?

The Sting Krakatau



Hoe bescherm je jouw label?



Handelsnamen

• Enkel registratie bij KvK is onvoldoende 

• Geldt alleen binnen Nederland



Inbreuk: ja of nee?

• Kleding.nl vs. Kleding.com



Merken

• Registratie is vereist
• Benelux
• Europa
• Nationaal

• Merk mag niet beschrijvend en moet onderscheidend zijn 

• Je kan anderen verbieden jouw merk te gebruiken



Inbreuk ja of nee? 



Inbreuk ja of nee? 



Inbreuk ja of nee? 



Inbreuk ja of nee? 



Moraal van het verhaal

• Zorg voor een merkregistratie!

• Kortingsactie in 2021 bij merkregistraties 

• Reclame maken! 



Reclameregels

• Hoofdregel: reclame mag niet misleidend zijn en als zodanig herkenbaar zijn! 

• Sleutelwoorden: Vestrekken of weglaten van informatie waardoor de 
consument een besluit neemt over de transactie dat hij anders niet had 
genomen.

• Zelregulerende reclamecode (reclamecode commissie)

• Wetgeving (Autoriteit Consument & Markt)

• Tip voor webshops: ‘Leidraad bescherming online consument’ van ACM 



Reclamecode commissie

Het betreft twee aanbiedingen van Koopjedeal in een regionaal dagblad.

“Slim Ondershirt voor vrouwen
Je lijkt meteen 5 tot 10 kilo lichter

– Corrigeert, ondersteunt en traint de buikspieren zonder enige inspanning
– Stimuleert de bloedsomloop en breekt overtollig vet af

– Ontzettend comfortabel en hypo-allergene stof”





Reclamecode commissie

“SALE

NOW ALL AT
50% OFF”

“



ACM Likes en reviews



RSM: Influencer marketing 

Reclame herkenbaar maken als zodanig én maak de relatie tussen 
adverteerder en influencer kenbaar als de influencer voordeel geniet:

- (kans op) een vergoeding
- gratis product 

én dit voordeel de geloofwaardigheid van de betreffende uiting beïnvloedt.

Voorbeelden van het kenbaar maken relatie:
- Gesproken berichten: deze video bevat reclame voor “adverteerder”
- #ad, #reclame etc. 

• Tip: “Reclamecode Social media & Influencer Marketing”









RSM: Influencer marketing 

• Belang goede afspraken maken op papier, zowel opdrachtgever als influencer zijn
verantwoordelijk. 

• Let op met het versturen van gratis boxen en winacties! 



Adwords



Adwords

• AdWords zodanig in te stellen dat de aandacht van de 
internetgebruiker wordt gevestigd op het feit dat er alternatieven zijn 
voor het product van merkhouder;

• de naam van uw product, dienst, bedrijf in (de URL naar uw website, 
titel, tekst van) de advertentie - te noemen, niet de merknaam van de 
merkhouder (tenzij er nadrukkelijk een vergelijk wordt gemaakt);

• duidelijk uit de advertentie te laten blijken dat u géén commerciële 
band heeft met de merkhouder.



Vragen?



Dank voor uw aandacht

Frédérique KuiperMoos HovensJos van der Wijst

Wijst@bg.legal
088-1410821

Kuiper@bg.legal
088-1410832

Hovens@bg.legal
088-1410811
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