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Dirk Visser 
 
Laboraratoire Garnier heeft het bekende merk Garnier voor cosmetische produkten. 
Roos automatisering B.V. heeft de domeinnaam garnier.nl in 1999 geregistreerd en 
stelt dat zij deze wil gaan gebruiken voor een website die 'gewijd zal zijn aan een 
elektronische muziekstroming die wordt gedomineerd door de artiest Laurent 
Garnier'. De President gelooft dat dit serieus de bedoeling is van Roos Automatisering 
en meent dat zij hiermee een redelijk belang en een geldige reden heeft voor het 
hebben van de bewuste domeinnaam. Hij wijst de vordering tot overdracht van de 
domeinnaam af. 
 
Of het verhaal van Roos Automatisering geloofwaardig is moet de lezer zelf 
uitmaken. Op het moment van schrijven van deze noot (december 2000) staat 
garnier.nl 'doorgeschakeld' naar laurentgarnier.com, een officiële, in Frankrijk gehoste 
website voor Laurent Garnier, waar Roos Automatisering zo op het oog part noch deel 
aan heeft.  
 
Deze zaak, en de Dikkerboom zaak, illustreert in ieder geval weer dat iemand met een 
goed verhaal een domeinnaam die identiek is aan een bekend merk kan registreren en 
dus blokkeren voor de merkhouder. Het heeft er ook alle schijn van dat hij zijn goede 
verhaal pas hoeft te 'verzinnen' (en wat ondersteunende feiten hoeft te 'creëeren' ) 
nadat hij door de merkhouder is gesommeerd. Een 'geldige reden' is op Internet zo 
gevonden en een 'doorschakeling' naar een website van een ander die een geldige 
reden heeft, is zo gemaakt (en zo weer ongedaan gemaakt). 
 
We zagen dit eerder in de zaak over ariel.nl (zie Mediaforum 2000, p. 144, IER 2000, 
p. 150 én p. 276), van de liefhebber van de 'leeuw van god' onder zijn Hebreeuwse 
naam. Procter & Gamble kreeg de naam niet. De naam is door de liefhebber overigens 
inmiddels overgedragen aan de firma Laguna Parket in Eindhoven en niet in gebruik. 
(Laguna Parket is kennelijk ook erg gecharmeerd van de Hebreeuwse leeuw van god). 
Ook in de zaak Zeldenrust.nl heeft gedaagde pas ná te zijn gesommeerd iemand met 
een geldige reden bij de bewuste domeinnaam gezocht en gevonden. 
 
Het heeft er alle schijn van dat domeinnaamkapen met een goed verhaal loont en dat 
is betreurenswaardig. De President valt m.i. echter niet veel te verwijten. Hij oordeelt 
terecht dat domeinnaamregistratie geen merk- of handelsnaamgebruik oplevert. Als 
uit de feiten en omstandigheden geen dreigend inbreukmakend merk- of 
handelsnaamgebruik blijkt, maar de gedaagde (daarentegen) een (geloofwaardig) 
verhaal heeft dat een geldige reden of gebruik buiten het economisch verkeer 
impliceert, kan hij niet veel anders doen dan de vordering tot overdracht afwijzen. 
 
 

Met bronvermelding is overname toegestaan. Aansprakelijkheid wordt niet 
aanvaard. 

 
 


