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Vonnir v¡n 14rugustur 2013
in deza¡k van
de vennoobchapnaarbuitenlandsrecht
BAIDU ONLINE IITETWORKTECENOLOGY CO. LTII..
gevestigdte Beüing China,
eisercs,
advoca¡tmr. P.E.MÃzßlæGroningen,
tegen
metbeperkteaansprakelijkheid
de beslotenvennootschap
BAIDTTET'ROPE8.V.,
staÞtairgevestigdte Foxhol,
gedaagde,
advoca¡tmr. S.R.Hagente Utnecht.
Partijena¡llen hieroaBaiduOnlineNetworften BaiduEr¡ropegenoemdworden.
1.

De pmcedure

blijkt uit:
Hetverloopvandeprocedure
l.l.
- de dagvaarding
- de conclusievanan¡voond,
- de conclusicvanreplieþ ûevens
vaneis,
houdendeeçnvermeerdering
- derclbeslissing
2012,
van 19december
- de aktetot aanzegging
vanhervattingvanhet gedingex artikel 225Rv,
- de conch¡sievanduplieþ
- hetproces-verbaal
vande únlllrg gehoudenop 4 juni 2013,
- de briefvanBaiduEr¡ropcvan 13juni 2013,
- de briefvanderechtbank
van25juni 2013.
1.2.

Tenslotteis vonnisbepaald"
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In het proces-verbaal
op 4 juni 2013,is abusievelijkals
1.3.
vandezitting gehouden
gedaagdepartijfterna:
genoemd-Bij rolbeslissingvan 19
II)
decembcr2012heeftderechtbankhetverzoektot schorsingvandeprocedurevanll
toegewezen
en de zaaknaarde rol van3Ojanuari2013venvezsnvoor aktetot aanzegging
vau hervattingvanhet gedingdoorBaiduEurope.Op dezndatumheeftBaiduEuropcdeze
had
aktegenomer¡waamade procedureop haarnaamis voortg€zêt.In het proces-verba¿l
partij
derhalveBaiduEuropcvermeldmostenworden.
als gedaagde
2.

De feiten

2.1.
BaíduOnlineNetwerkis eenin 2@0 opgerichteChíneseondememing(methet
van internadiensten,
onder
hooftllontoor in Beijing)die zich bezighoudtmethetaanbieden
voor websites,gcluidsbestantlen
anderceenChinees.t¿lige
internetzoelcmachine
eoafonlinecommunityplatform,
beeldingen,Baidu PostBar,eenChinees-aligeen doorzockba¡e
enBaiduEnryclopeBaiduKnows, eenChinees-aiigeinæractievokennisdelÍngsplaform
Na¡st dezeproducten
dia' ecndoor gebnrikengegencrecrde
Chinees-atigeencyclopedie.
aanals Maps,fmageSea¡ch,Video
biedtBaidu OnlineNetworkop internetzockproducten
Sea¡chenNews Sea¡ch.Sinds2000gebruiktBaiduOnlineNetworkha¡r merkop haar
websitewww.baidu.com.
In 2003is I
eenecnmanszaak
bcgonner¡handetend
onderde nanmBaidu
2.2.
Europe,eeninternetdíenstverleningsbedrijf
datzich toelegtop softrrareconsultancy,
automatiseringen webporalsdesign.
2.3.

Baidu OnlineNetworkstaatsindsaugustus2005genoteerdaaodeNasdaq.

en op
Op22 december
2005heeftlf
hetwoordmerk'Baìdu'gedeponeerd
2.4.
2005
ingeschreven
in
het
het
voor
de
december
merkenregisærvan
Benehx-Bu¡eau
23
in de klassen35, 38 en42 met
IntellectueleEigendomvoorwaren/diensteû
inschrijvingsnurlm€r786805.
Op 25 augushr2006hecftltret
woord/bccldmerk'Baidu'gedeponeerd
enop
2.5.
in ha Benelux-Bure¡uvoor deInællectueleEigendomvoor
5 januari 2007ingeschrcveo
813452.
wa¡en/diensten
in deklæsen35,36,3t en42 metinschrijvingsnummer
woordrbeeld¡ne¡k'Bøídu'gedeponeerd
Op 20 lrrraartzÐT
heefrlhet
enop
2.6.
in hetBenelux-Burcsl¡
voorde Int€llechrcleEigendomvoor
7 augushrs2007 ingeschreven
in dektass€n16,35,36,3Een42 metinschrijvingsnwnmer
ware¡r/diensten
t23415.
2.7.

In dec.embø2007is BaiduOnlineNetworkopgenometr
in deNasdaq-lü) index.

Op 14oktober2010heeftBaiduOnlineNctwork haarwoordmerken ha¡r beeld2.8.
als Europeesmerk(CTM) møtdepotn'mmç¡s
med<Baíduin de EuropeseUnie gedeponeerd
2010heefrBaiduOnlineNctworkeenderdeEuro944.7194en9ß.7293.Op20 december
peesmerkdepotgedaan.fhecfr
tegendezemerkdepotsvanBaidu OnlincNctwork
oppositieingesteld.
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metbcpcrkteaansprakebeslotcnvennootschap
Op 16oktobcr2012heefrIlde
2.9.
heeftægelden
lijl,rheidBaidu Eu¡opeB.V. opgericht De oprichtingvandezevennootschap
vanl
Dientenals eenrechtsopvolgingonderbijzonderetitel vandeoenmansz¡ak
vanIII
gevolgobehorende rechtenea verplichtingenvande (voormalige)eenmanszaak
thans
woord/beeldmerken,
gedeponeerde
ingeschrcven
en
in
de
Benelux
wa¡ronderde drie
toe a¡n Baidu EuropeB.V.
3.

Eet geschil

vaneis, bä vonnisuitvoerbasrbü
Baidu OnlineNetworkvordertnavermeerdering
3.1.
voorra¡d:
prinoir
0786805,
vanBaiduEuropemetregistratienummeß
Nietig te verkla¡cnde merkregistraties
0813452en 0823415,alsmedeto bevelendatBaiduEuropebinneadrie dagenna betekening
dooræ halen,
van dit vonnisde bevoegdeinstantieverzoelÍ de betreffeirdemerlaegistraties
arlks op sraffe van e€ndwangsomvan€ 5.00O00perdag;ecngcdeeltovanGendagdssronderbcgrepen,dat BaiduEuropein gebrekeblijft dit beveln¡ te komen,en metde uitdrukkelijke bepalingdat dit vonnig eenmaalin krachtvaugew[isdegcgaa¡,zal hobbcntc gelden
alcto,waarbüBaiduEuropea¡n BaiduOnlineNetwork
als ecnin wettigevormopgemaalctc
enlof de raadsmsnvanBaiduOnlincNetworkde uitdn¡kkelijkemachtigingverleeirtom
gemoeidekostenvoor rekeningvan
zodanigodoorhalingte verzoeken,waarbijde d¿armee
BaiduEuropckomenenBaiduOnlineNetwork deæop BaiduEuropek¡n verhalea;
subsidiair
vanBaiduEuropomet registratieûurtureñ¡
Venallen tc verkla¡ende merkr,egistaties
te
bevelendatBaiduEr¡ropobínnendrie dagenna
0t23415,
alsmede
en
07t6t05, 0E13452
instantie
verznelßdebeueffendemerkregisuaties
vonnis
de
bevoegde
beækeningvan dit
pcr dag,eengedecltevan
doorte haleq anlls op straffevaneendwangsomvan€ 5.(XX),00
gebreke
dit
blüfr bevelnate komen,en
dat BaiduEr¡rcpein
eendagdaaronderbegrepcn"
metde uitdrul:kelijkebepalingdat dit vonnig eenmaalin lûachtvangewijsdegegaa+z:,l
aktc,waarbijBaiduEr¡ropcaanBaidu
hebbente geldenals eenin wettigevormopgemaaktc
vanBaiduOnlineNetworkde uitdn¡kkelijkemachtiging
OnlineNetworkenlof deraadsman
verleentom zodanigedoorhatingte verzo€ken,waarbijde da¡rmeegemoeidekostcrivoor
rekeningvan BaiduEr¡ropekomenen BaiduOnlineNetworkdeznop BaiduEuropekan
verhalen;
zawelprinair als subsidiatr
redelijkeen evenredigekostenvan
BaiduEuropetc veroordclenin dewe¡kelijk gemaakte
Rv.
geding
ex
artikel
l0l9h
het
tot niet-ontvankelijkve*laring van Baidu
Baidu Eruopoheeftgeconcludeerd
3.2.
al dezevorderingenaf te wijzc'n,met
althans
OnlineNetwork in al haarvorderingen,
veroordelingvan BaiduOnlineNetworkín de kosteirvas dezpprocedure.
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4,

De stendpunten

aanhaarvorderingenten grondslag
BaiduOnlineNetworkheefr(samengevat)
4.l.
met
gelegddat BaiduEuropehaarBeneh¡xregistratieste krvaderHouwheeftgedeponeerd
geenudere intentie.l¡n BaiduOnlineNetworkgeldaffrandigto maken,zodraBaiduOnline
Network mvet zouzijn om haarwerkgebieduit æ breidennaarde EuropeseUnie,meerin
het bijzonderna¡r de Benelux.BaiduOnlineNetworkheeftdaarbijeenberoepgedaanop
fuuakede inællectuele
het bepaaldein a¡tikel2.4 sube en f vanhet Benelux-verdrag
grond
waar.an
van
eenmerknietig kan
(hierna
de
inschrijving
BVIE),
op
eígendom
(e)
met
verwarring
kan
stichæn
eenalgcmccnbekend
wordenverklaardindien dat merk
(hierna:
VvP) dattoebehoortaan
merkin de zin vanartikel 6bisvan hetVerdragvan Parijs
(f)
Eouw is
niet heeftverleendof als eenmerkte l<tyader
eenderdedie zijn toestemming
Baidutentijde
BaiduOnlineNetworkhæft gestelddathetwoord¡beeldmerk
ingeschreven.
Baidu op dar
dathetwoord/becldmerk
aanhaartoebehoorde,
van de inschrijvingdoorll
toestemmomentin de Beneh¡xeenalgemeenbekendmerkwas,en dafzij a¡n Igeen
tijdc van de inschrijvingen
ming voor de inschrijvingenheeftverleen{ alsookdatltten
beideredenennietig verldaard
te lnvadertrouw was,zodatd€ inschrijvingcnvanlom
heeftBaiduOûlineNetworkgestelddatBaiduEuropcde
dienentc worden.Daarnaast
registatiesniet op eennomale wijze heeftgebruiktin de zin vana¡tikol2.26,tq/eedeli4
vervallenverklaarddienente
suba' BVIE, hetgecnmetzich brengtdatderegistnaties
worden.
BaiduEuropcheefrdeyorderingenva¡ BaiduOnlineNetworkbetwist,waarb[jzij
4.2.
(samcngevat)
hecfraangwoerddatæntijde vande inschrijvingvandc woord¡beeldmerken
e*. Baidu in de Beneluxgeenalgemeenbckendmerk
hetwoord/boeldm
Baidu dmr I
op artikel
was in dezin vanartikel6bisVvP, zodatdeæinschriþingenniet meteenber,oep
2.4 sube BVIE nietig verklaa¡dh¡n¡en worden.DarmaastheeftBaiduEuropebetwistdat
vande woord¡beeldmerken
sprake\pa¡¡vanhvadetrouw,zodatnietig
er bij hetdeponeren
dc na¡m
verklaringop grondvanartikel2.4 subf BVIE evenminaandc ordois. llheefr
januari
gaan
vo€¡en.
vanaf
I
2fl)4
Baidu
Europc
zelf
bcdacht
en
is
deze
na¡m
Baíùt volgens
Network
met
het
Chiness
Baidu
Online
haar
d¡t
mome'nt
onbekend
volgens
op
Iwss
in de Beneluxevenmin
en haddasrt€ntijde vande deponeringvandewoord¡beeldmerken
wijze gebruik
normale
van gchoord.BaiduEr¡ropeheeftvoorb aaagcvocrddatzij op een
vande doorha¡r geregisteerdemerken.Het is aanBaiduOnlineNenvork
heeftgemaa.kt
metten
om te bewijzendat BaiduEuropeniet op eennormalewijze vonde geregistreerde
gebnrikheeftgemaakgma¡r BaiduOnlineNetworkheeftda¡rûoconvoldocndegesteld.
5.

De bcoordeling

RegelgaingBWE
In a¡tikel 2.4, sube, BVIE is bepaalddat geenrechtop eenmerkwordt verkrcgen
5.1.
als de inschrijvingvaneenmert verwarringkanstichæometeenalgemeenbekendmerk in
niet heeft
de zin van artikel 6bisVvP dattoebehoortaa¡reenderdedie zijn toestemming
geen
wordt
dat
recht
een
merk
van
artikel
2.4.BVre,
is
bepaald
op
ln
sub
f
verleendals de inschrijvingte krxaderhouw is verricht
verlcregen
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In artikel2.2t,derdeli{ subb, BVIE is bepaalddatde nietigbeidop grondvan
5.2.
2.4,
sube en f moetwordeningeroepenbinneneentermünvanvijfjaren, te rekenen
artikel
van de datumvan inschrijvingen dzt dezetermijn niet vantoepassingis op inschrijvingen
van *algemeenbekende'merkenals bedoeldin artikel 2.d sube, die ûekwaderüouw zijn
gedeponeed.
Toetsingshndæ ìnscIr iivingen
van 23 decembcr2005,
Vast stastdatde mertregisüatiesvan Ildatcren
5.3.
5 janruri 2007respcctievelijk7 augustus2007,terwijl dedagvaardingvan BaiduOnline
twec inschrijvingenvanlen
Nãtrrort is gedateerdop 2Tapril 2012.Tussende ecrsûo
lig derhalveeenporiodevanmcerdan5jaren. H€t in artilcel2.4,
de dagvan dagvaarden
subf, BVIE bepaaldekandoorBaiduOnlineNetworkdr¡sniet (meer)tegendezetwec
eorst€inschrijvingenwordeningercepen.
Tq zakede cerstetwcc registratiesr€stcertdaarmeeslechtshet in artikel 2.4, sube,
5.4.
BVIE bepaaldghetgeonbaekentdatdo nietigheidvandezeregistratiesenkelkanworden
ingeroepenals cumulatiofveld¡qn ís aando volgendovootwa¡¡dea:
(li d"t de regisfatiesverwarringku¡nenstichænmct eenalgemeenbekendmerk in de zin
van artikel 6bisVvP dattoebehoortaå¡ qenderdcdic zijn tocsrcmmingniet beefrverleen4
t€ hvaderEouwzijn verrícht.
(2) dúde inschrijvingenvan de mcrkrcgistraties
is nog
Tusscndc datumvande derdcmerk¡egishatieen dedagvan dagvaarden
5.5.
derde
tet
zske
dezc
jaren
zieh
kan
Netverk
Baidu
Online
versteken.
van
5
geentermijn
merloegistratiederhalveberoepcnop zowelhet in artikel2.4 sube, als subf BVIE
bepaalde.Dit houdtin datdGnietigheidkanwordeninçroepen zowelop de gond d* dg
tegisE"ti" verwarringka¡ stichtenmeteenalgemeenbekendmerkin de zin vana¡tikcl 6bis
aaoeenderdedie zijn toestemmingniet he€ftverleend,atsookomdatde
Wp ¿* toeUehoort
inschrijvingto lcwaderüouwis venichl
Algemeenbekendmerk
In a¡tikel 6bisVvP is bcpaalddatde landendcr Unie zich verbindenonu heaij
5.6.
ambtshalve,indiendewetgevingvanhet landdit toelaagheæijop verzækvande belanghebbcnde,de inschrijvingæ weigercnof nietigte vcrkla¡enen hetgebruikte verbiedenvan
dst dereproductie,nabootsingof vertalingvormt,welke
eenfc¡brieks-of handelsmerlç
venvarringkunnenwekken,vansenmerlçdat naarhetoordeelvando bcvocgdeartoriæiten
vanhet landvan insctuijvingof vangcbruikaldaaralgomecnbckendis als zijnderee{s het
merkvan ieman{ gerechtigdtot hetgenietenvande voordeleuvandit Verdrag;en gebnrikt
voor gelijke of soortgelijkewa¡en.
(Agreementon Tradc
Op I januari 1995is in NederlandhetTRIPs-Verdrag
5.7.
geteden.
In dit verdragis in
werking
in
Rights)
Relatd Aspectsof Inællecn¡alProperty
toepassingis op
van
overeenkomstige
VvP
artikel 16,tweedeli{ bepa¡lddatartikel6bis
bckendis,
algemeen
handelsmerk
dÍensten.Tevensis bepaalddat bü hst vaststell€nof een
de
desbebeffende
vanhetha¡delsmerkb[i
rekeningrvordtgehoudenmetde bekendheid
als gwolg
sectorvan hæpublieþ metinbegripvande in het landverwoffenbelcendheid
van dc reclamevanhethandelsmerlc
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De rechtbankoyetweegtdatvoor de inwerkingfedingvanhet TRIPs-Verdragwerd
5.8.
dat "algemenebekendheid"in de zin vanartikel 6bisVvP inhielddathet alge.
aångenomen
menepubliekhet merkmoestkennen,ook het publiekdatniet behoorttot desectorvan het
publiekdat aÊremeris vande betrokkenwa¡enof diensten.In hetverlengdedaawanwerd
dat de enkelebekendheid
op hetniveauvanderclevantebrancheofgelnteresaångenomen
*algemenc
wa¡¡
om
bekendheif in de zin vanartikcl6bis VvP
seerdekringen"onvoldoendc
moctechterbä hetvastaantc nemen.Met de inwerkingtedingvan hetTRJPs-Verdrag
gehoudenmetde bekendworden
algemeenbekendis, rekening
stellenof eenhandelsmerk
hândclsmerk
publielq
met inbegripvan de
bü dedesbetreffende
sectorvanhet
heid vanhet
als gevolgvande reclamevoor het handelsmerk.
in dat landverwowenbekendheid
vanhetmerkbü de desbe{reffende
De rechÉankis van oordeeld¡t aldr¡sde bekendheid
sectorvan hetpubliekvoldoendekanzijn om alçmenc bekendheidvanhetmerkin de zin
van a¡tikcl 6bisVvP 'rñ t€ nenen,en in iedergevaleeirbelangrijkeindicatoris d¡t daarvan
sprakeis (Hof Denl{as& 13april 2006,LIN 4Y5802enHof DenIIså& 3 april2012,LIN
BW0óE5).
Het voorgaandebrengtdc rechtbanktot hetoordecldardc uitleg die doorBaidu
5.9.
van"algemenebekendheid"is geçven, te wetendathetmoetgaan
Eu¡opeaanhetvereisûe
om bekendheidvanhetmerkbij hetgrotepubliekte ruiE is. Evenzeeris derechtba¡k
uitleg t€ woûendat reeds
echærvanoordeeldatdc doorBaiduOnlineNetrvorkvoorgestaue
van het
a¡n de lcwalificatie*algemeenbekend'is voldaanwanneerhct ggstom bekendheid
merkin de computer-enlof financiëlesectoren/ofb[i het Chineseintemetgebruikende
publiek in Nederlan{ eentEb€perkt€uitleg is.
van het
5.I 0. Naarhet oordeelvande rechtbankheeftvoor de algemenebekendheid
als
belangrijke
ø2@7
van
inschrijvingen
in
2005
ten
tijde
de
in
de
Benelux
Baidu
merk
vandit merkin de lCT-sectorbinnendo Benehx.Het is
indicatorte geldende bekendheid
Baidu
Network
om onderbouwdæ stellenenzo nodigte bewijzendat het
Onlinc
dåarbüaan
merkBaidu in deznsectortentijde van do inschrijvingendermatcbekendwasdatgesproken
moet\¡,ordenvan*algemenobekendheid"in dezin vana¡tikel6bisVvP.
De rpchtbåriksteltvastdatBaiduOnlineNetworktcr onderbouwingvanhaarsæl5.1l.
ling dat hetmerkBaìduin 2005 enlof2007in de Beneh¡xeenalgemeenbekendmerkwas
ftranten)artikelenheeftovergelegddie veelalaflromstigzijn uit ¡lsnw€l betrekkinghebben
vande onderneming
Baidu
op de financiëlesectorenmetnamezíenop de bekendheid
Online Networkin hetthuislandChinaen het suoeesdatvolgdeop de noteringin augustus
kanwordenafgeleid
2005op de Nasdaq.De rechtbankis vanoordeeld¡t hieruitgeenszins
dat hetmerkBaidu in 2005enlof2M7 in de Beneluxeenalgemeenbekendmerkwag dan
wel eenbekendmerkwasin de lCT-sectorin deBcnch¡¡clntegcndcel,allc overgclegde
productieswijznveeleer in de richtingvanesntot 2010alomgeconstateerde'onbekendheid'van ha merkBaidubuiænChina,kennelükals gwolg vflr eenondernemingskeuze
productcnnict op "het
om zich met haâruitsluitendin Chinesekaraktcrsgcpubliceerde
wilde aanpas
verandering
waarin
n¡
2010
men
westen"te richæn;eenbedrijfspolicy
(nadere)
geen
srukken
overbrengen.Door BaiduOnlineNetworkzijn voor hetoverige
van
de
inschrijvingen
gelegdwaaruitde algemencbekendheid
va¡ het metkBaiduæntijde
danwel in de lCT.sector.indeBeneluxzou
in 2005enlof 2OO7
in.de,Be-nelu:q
- doorf
:
kunnenwordenafgeleid.
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steltvastdatBaiduOlrlineNetwork(bij conclusievanrepliek)ter
5.12. De rechtbank
vanhet merkBaidu in 2005in de Beneluxbcwijs hecftaanzakedealgemenebekendheid
geboden,þsta¡¡rde uit hetoverleggenvana¡¡vullendestukkenen hethorcnvangctuigen,
in hetbijzonderdhr. DuanZrþng legal(IP) counselat Baidu Dit betrÊftnsarhetoordeel
va¡ de rechtba¡kevenweleendermafcweinig specifickenonvoldragen,in dc zin van
dat de rechtbankaandit a¿nbodvoorbij gast
onvoldoendeinzichtelüh bewijsaanbod,
Daarbäne€mtde rechtbenkin aanmerkingd¡t doorBaiduOnlineNenvorkgeente bewijzen
zouku¡nenwordenafgcleid.
wa¡ruit de gesældobekendheid
stellingenzijn aangevoerd
5.13. Het oordeeldatnist is geblekenvanalgemeneb€kendheidvanhet merkBaìduin
2005enlof 2007in deBeneh¡xleiü ertocdatniet is volda¡naande in artikcl 2.4, sube,
inschrijBVIE gcstetdevoorwa¡rdevoor nietigverklaringvande dosrlverrichte
vingen.Het beroepvanBaiduOnlineNetworkop dezebepalingkandusniet tot nietig verinscbrijvingenleiden.Nu BaiduOnlineNetworkzich
klaring vande doorlfverricbæ
ter zakede eerstctweeinschrijvingenniet (meer)op ha in artikel 2.4, subf, BVIE bepaalde
kanberoepen,zullendevorderingenvanBaiduOnlineNetworktot nietig verklaringvan de
eerstetweeinschrijvingenvanBaiduEuropewordenafgewezen.
Insclrìjvíngvø 7 augustts2007
5.14. De rechtba¡lcheefthiervoorreedsoverwogendater ü¡ssend€ datun vur dc derde
en de dagvan d¿gva¡rdenmindervan5 jaren zijn verstreken,zodatBaidu
merkregistratie
OnlineNetwerlczich terzakgdezeinschrijvingkanbero€penop ha in artikel2.4 subf,
BVIE b€paalde,te wetendatde inschrijvingnietig is omd¡t dezete hvadertrouw is verricht.
5.15. BaiduEuropeheeft,naasthaarbetwistingvande doorBaiduOnlineNetworkgesteldehvadertouw, baoogddat BaiduOnlineNetworkgeenbelanghecfrbij nietig verklaring vands inschrijvingop 7 augustus2007,omdatdit detweoeerdereinschrijvingen
van BaiduEuropemeth€kking tot het merkBalduonverletlaat Het enkcleverschilis d¡t
de inscbrijvingop 7 augustus2007iletalleen de klasscn35,36,3t en42 b€ttìeft,zoalsde
de klassc16(drukwerlck¡ntoorbenodigdheden
inschrijvingop 5januari2ü)7, maarûevens
etc.).BuitenChin& wa¡r BaiduOnlineNetworkhaarmerlcenvoor alle klassenheefringevoor klasse16,zúat
scbreven,heefrBaiduOnlineNetworkzich nog nooit ingeschreven
hierin het belangvanBaiduOnlineNetworkvolgenshaarniet gelegenkanzijn.
5.16. BaiduOnlineNetworkhesftb€twistdatzl'jgeenbelangheeftbij dc vorderingtot
nietig verklaringvande inschrüvingvan 7 augustus2007.BaiduOnlineNefivorkheeft
van
datzij belangheeftbij duidel[ikheidomtrentde beschermingsomvang
daårto€gesûeld
ol en m jø metwelkewa¡enen
de regisratiesvanBaiduEuropaalvorcnszij katrb€slissen
díensteqzij de Beneluxma¡lctzal beueden.Dat BaiduOnlineNetworkha¡¡ merkEaidu op
dit momeritniet voor allewarenen dienstengebruiktwaawoorBaiduEuroperegistraties
heeftingedienddoetda¿rbüvolgenshaarniet tn zalæ.
oordeeldatdevorderingvanBaidu
is r.o.5.13.gegeven
5.17. Het doorderechtbank
in 2005en 2007venichteeerstotwee
vandoorf
*-Qnline Networktot nietig-verklaring
metzich dat dezn
Baiduwordt afgewezsnrbrcngf
registratiesvanha woord/beeldmerk
vanlaachtblijven enBaiduEr¡ropein deBenchx gcrcchtigdis ûothet
merkinschrijvingen
gebruikvan dit woord/beeldmerk
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duidelijkheid
5.18. In die zin heeftBaiduOnlineNetworkreedsdedoorha¡r verlangde
vande registratiesvanBaiduEurope,inhoudendedat
om¡ent de beschermingsomvang
voor waren/
BaiduEuropegerechtigdis tot hetgebruikvan hetwoord/boeldmerk&aídu
dienstenin ãe khssen35,36,38 en 42,en heefrzij æen bel¡ng bÜhaarvorderingtot nietig
verrichtemerhegistratiewaardeznzÍel'op de registatie
verklaringvan de derdedoorf
Welis\Yasrbetreftdederde
van hetwoorübeeldsrerkBaíduvoor dezelfdewarcn/klassen.
etc.),
(dntl$ryerk,
ksntoorb€nodigdheden
klasse
16
voor
inschrijving
ook
merlaegisuatie
gcbleke'n,
dst zij
is
niet
gest€I4
overigens
en
ook
niet
heefr
Netrvork
Online
nu
Baidu
ma.ar
te
Benelux
in
de
activiæiten
klsssê
tot
dø¡
met
betrclùing
is
voorneme,ns
om
daadwerkelijk
haar
belang
ts
zake
Networlc
Baidu
Online
dat
van
oordccl
gsanonþlooierUis dc rechËa¡k
2007onvoldoendehecftgest€ldU¡.¡oi"tig verklaringvande inschrijvingop 7 augushrs
verklaringvande merktot
nietig
Network
Aidus zal do vorderingvanBaiduOnline
regisratievan 7 augustts2007wordenafgewezen.
brengtmetzich d¡t de rechtbarkde prirnairevodering vanBaidu
5.19. Het voorgaande
zal
merkregistraties
OnlineNetworktot nietigvertlaring van de doorlvenÍchæ
afrvijzen.
Nornaal gebruih mælvegistraties
merkS.ZO. SubsidiairheeftBaiduOnlíneNetworkgworderddedoorlve¡richte
gesteld
zij,
dat
registatiesvewallenþ verkl¡¡en.Dasrto€heeftBaiduOnlineNctwork
hoewelBaiduEuropsop haarwebsitsveelwa¡enen dienstenlijkt aante bieden,gego49
wel normaalzijnlwordengebnriktin
redenenhecfrom te betrvijfetenof de merkrcgistraties
de zin vana¡tikel 2.26,twde li{ suba, BVIE. BaiduEuropcis immen in feiæmaareen
die zich veclgrotervoor l[ilct te doendsnzij in werkelijkheidis.
eenmanszaaþ
lid, subs,
v<x)ropdc in a¡tikel 2.26,tutexdra
5.21. De rechtbanksteltdienaårigaande
na de
voor
zover
wordt
verklaard
vervallon
mert
op
oen
het
recht
dat
is
bepaald
BVIE
geldige
zn¡det
van
vijfjaren
gedurende
tijdvak
een
onondcrbroken
inschrijving
datumvan
voor
de
gemaakt
ha
Benelux-gebied
binnen
gebruik
merk
is
van
het
geen
normaal
reden
de
gding
de
rpchær
kan
in
een
het
merk
is
ingeschrcven;
waawoor
wa¡enof diensten
merkhoudergebeelof gedeeltelükmethct bewijsvanhet gebruikbelasæn.
5.22. Degenedíe zich op vervalvanhet rechtwegensniet-nonnaalgebruikberoep(zal
stellenvyaaromhä meentdat hetmerkniet normaalis gebnrilt Uitgemotiveerdmoet€n
gangpnnt is dat degenedie hetvervaliffo€pt, hct niet-normalegebruikmoetbewijzen.
Veøo is bepaalddat derechterde merkhoudcrgeheclof gedeeltelijkmet ha bewijsvan
normaalgebruikkan belasten.De rechærk¡n ¿ldus,ondermeerrekeninghoudeodmet d€
problemenom negatievefeitenæ bcwijzenenmetdeonmogelijkheidvoor de merthouder
óm documentenlanæ tijd te bewaren,de bewijslastop de meestbillijke wijze verdelen.
5.23, De rechtbankis vanoordeeldA BaiduOnlineNetworkhaarsællingdater sprakeis
vanniet-norma¡lgebruikvande merkregistatiesdoorBaiduEuropeonvoldoendehanden
en voetenheeftgegevør.Zijhæft immersslechtsgestelddatzij gegondredenenheeftof te
wel op norm¡lewijze wordengebruiþ waarbüzij enlælbetr*,ijfelenof de merkregistraties
grote
Baidu
Er¡¡opcen haarstellingdatBaiduEr¡ropezicb veel
van
heeftgewezenop de
grotervoor doetdsnzij daadwerkelijkis. Aldr¡sis derechtbankvanoordeeldatBaidu
Onlinc Networkhaarstellingonvoldoendeheefronderbouwd.
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5.24. WeliswaarheeftBaiduOnlineNetwork(b[i conclusievan repliek)ær zakehet
uit het overleggen
bestaandc
normalcgebruikvandeBaiduregistratiesbewijsaangeboden,
getuigen,
Duar
Zh$ong
dhr.
van
in
het
bijzonder
het
horen
stukken
en
vanaanwllende
een
dermate
van
de
rechtbanlc
(IP)
na¡r
het
oordeel
Baidq
ma¡r
dit
beüefr
tegÊl
counselat
bewijsaanbod,
dat
van
inzichtelijþ
zin
onvoldoende
weinig specifieken onvoldragen,in de
gaat
de rechtbankaandit a¡nbodvoorbü
5.25. Het voorgoandcbrengtmetzich datde rcchtbankook de subsidiairevorderingvan
BaiduOnlineNetwort zal afrrijzen.
Proceshosten
5.26. Als de in hetongelijkgesteldepartij zal derechtbankBaiduOnlineNetwork,zoals
de hoofdregelvanartikel 1019hRv verovereenkomstig
doorBaiduEuropeis gevordend,
die BaiduEr¡ropeheeftgemaalú.
oordelenin de redelijkeenevenredigogerechtskosten
BaiduEnropcheeftdczekostenbegrootop€,43.726,61en inzichtelijkgemaatrdooroveroverzicht+ spccificatio'(productie4t). De omvangen de
leggingvanGen'ProccskosteNr
hoogtevan dezÊkostenzijn doorBaiduOnlineNetworknict betwist De rechtbankzal de
wijze tæwijzen.
kostendonook op de doorBaiduErnopevoorgestelde
6.

De becliscing

De ¡echtbank:
6.1.

af,
wijscdevorderingen

aande zijde vanBaidu
veroordeeltBaiduOnlineNetworkin de proceskosterL
6.2.
Eu¡r¡petot op hedenbegrootopê 43.726,61,
6.3.

uitvoerbasrbü voorraad.
verklaartdit vonniswat betreftde kostenveroordeling

Dit vonnisis gewezendoorm¡. E.J.OostdÜhvoorzitter,mr. P
op 14
mr. J. de Vroomeen in hetopenbaaruitgesproken

Vocr
"-¡

qrosse/afsflÆf,cnÍcrn:

I

ÂtJû.2013
De griffier.

typez2.9.3.2.
coll: chb/ahs

