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Stellingen behorende bij het proefschrift 

DE HANDELSNAAMWET 
ONDER DE LOEP 

1. Het artikel ‘De ‘oneerlijke concurrentie’ voor het forum van den Neder
landschen rechter’ van W.L.P.A. Molengraaff uit 1883, waarin hij beschreef 
hoe oneerlijke mededinging diende te worden bestreden, en meer specifiek 
zijn definitie van het ‘uitsluitende recht’, heeft lang de ontwikkeling van het 
handels naamrecht in de weg gestaan.

2. De Kamer van Koophandel dient haar taak, die erin bestaat te beoordelen of 
handelsnamen in overeenstemming zijn met de Handelsnaamwet, weer op te 
pakken, maar uitsluitend voor de namen waaronder ondernemingen in het 
handelsregister worden ingeschreven.

3. Artikel 2 Hnw, meer specifiek de daarin opgenomen eis van gebonden over
draagbaarheid van de handelsnaam, is achterhaald en dient uit de Handels
naamwet geschrapt te worden.

4. Harmonisatie van het handelsnaamrecht op Europees niveau, met een gestan
daardiseerd niveau van bescherming in de gehele Unie, is cruciaal voor het 
realiseren van een unitaire markt en een effectieve civiele handhaving 
van handelsnaamrechten. 

5. Een verschil tussen de bescherming van beschrijvende aanduidingen in het 
handelsnaamrecht en het merkenrecht is voor handelsnamen met landelijke 
dekking niet langer te rechtvaardigen.
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6. De wetgever heeft in Nederland een te passieve rol waar het aankomt op het 
IErecht. De wetgever zou minder (slechts) implementatiewetgever moeten 
zijn en meer eigen initiatief moeten tonen om te waarborgen dat de wet
geving actueel blijft en tegemoetkomt aan de wensen van de praktijk, zodat 
ook de niet op Europees niveau geregelde aspecten van het intellectuele 
eigendomsrecht de aandacht krijgen die ze verdienen.

7. De appellant die hoger beroep instelt tegen een civielrechtelijk vonnis dat uit
voerbaar bij voorraad is verklaard en uit hoofde van welk vonnis appellant op 
de voet van art. 1019h Rv een proceskostenvergoeding aan geïntimeerde ver
schuldigd is, dient eerst het verschuldigde bedrag aan geïntimeerde te betalen 
alvorens hij ontvankelijk zal zijn in hoger beroep.

8. Het met grote mate van zekerheid voorspellen van de rechterlijke uitkomst 
van IErechterlijke geschillen aan de hand van kunstmatige intelligentie is 
onhaalbaar.

9. In tijden van crisis blijkt de hoofdregel dat er geen hiërarchische rangorde 
van grondrechten bestaat een mythe te zijn. 

10. In de Wet bescherming bedrijfsgeheimen zou een bepaling moeten worden 
opgenomen die aan de minister de bevoegdheid verleent om, indien het alge
meen belang dit vordert, tegen een billijke vergoeding een (dwang)licentie te 
verlenen op het gebruik van bedrijfsgeheimen aan een door de minister aan 
te wijzen persoon of onderneming. 

11. Na ruim 400 pagina’s te hebben geschreven over de Handelsnaamwet bestaande 
uit slechts 14 wetsartikelen stel ik vast dat bondigheid ten onrechte algemeen 
als een van de belangrijkste schrijfdeugden wordt beschouwd. 


