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Onderwerpen

- Ontwikkelingen reclame en marketing

- Online Behaviourial Advertising / Cookies

- Location Based

- Marketing via Social Media

- Games

- Adwords









Katie Price

"Great news about China's latest GDP figures!!"

"Chinese leaders are now likely to loosen monetary policy to stimulate

growth. Yay!!"

"OMG!! Eurozone debt problems can only properly be solved by true

fiscal union!!! #comeonguys"

"Large scale quantitative easing in 2012 could distort liquidity of govt. 

bond market. #justsayin."

"You're not you when you're hungry @snickersUK #hungry #spon"













Social Media

E-commerce richtlijn 

Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken

Richtlijn Misleidende Reclame 

Richtlijn Vergelijkende Reclame

Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten 

Mediawet 2008 

Commissariaat voor de Media



Social Media

Telecommunicatiewet 

Privacyregulering

Tell-a-friend (CBP/OPTA) Nederlandse Reclame Code

Code e-mail en Code e-mail zakelijke ontvangers

Reclamecode SMS-dienstverlening

DDMA Dutch Dialogue Marketing Association

Voorwaarden Facebook/Twitter/YouTube/Google etc.



Social Media

- herkenbaarheid reclame

- herkenbaarheid adverteerder

- vermenging redactioneel / advertentie

- identiteitsfraude

- nep-recensies

- inbreukmakende twitteraccounts



Adwords (HvJ 22 september 2011)

Adwords: Interflora, Interflora.com, 

Interflora delivery etc.

Advertentie:

M&S Flowers Online

www.marksandspencer.com/flowers

Gorgeous fresh flowers & plants

Order by 5 pm for next day delivery







Interflora

Herkomstfunctie

• is het moeilijk of onmogelijk te zien of waren afkomstig zijn van 

merkhouder/economisch verbonden partij, dan wel derde? 

• Kan gebruiker menen dat M&S behoort tot het netwerk van 

Interflora? Wat weet hij van de markt?



Is een vergissing mogelijk?

Ja, wanneer de advertentie

(1) niet duidelijk maakt of de producten van de merkhouder danwel

van een ander afkomstig zijn, 

(2) de indruk wekt dat er tussen de aanbieder en de merkhouder een 

economische band bestaat, of 

(3) zo vaag is dat onduidelijk is of er een band is tussen de aanbieder 

en de merkhouder. 



Interflora

• Reclamefunctie is niet aangetast. Concurrent moet op deze manier 

alternatieven kunnen aanbieden. 

• Investeringsfunctie: ‘verwerving of behoud reputatie’ Dat 

merkhouder inspanningen moet opvoeren is nog geen afbreuk.



Interflora

• Alternatief onder de aandacht brengen mag: dit valt onder gezonde 

en eerlijke mededinging

• Wat mag niet: imitaties aanbieden

• Consument kan via de websites van zowel de merkrechthebbende 

als die van de concurrent nadere informatie verkrijgen over de 

hoedanigheden en prijzen van de betreffende producten. Dat hoeft

dus niet in de advertentie zelf. 



Verantwoordelijkheid Google voor merkinbreuk als tussenpersoon?

Nee, zolang Google geen actieve rol heeft gehad waardoor Google 

kennis heeft van of controle heeft over de opgeslagen gegevens die 

Google op verzoek van een adverteerder heeft opgeslagen, 

tenzij Google niet snel die gegevens verwijdert of de toegang daartoe

onmogelijk maakt nadat Google kennis heeft gekregen van het 

onwettig karakter van die gegevens of de activiteiten van die 

adverteerder





L’ Oréal/eBay

eBay: gebruik merk op site

• eBay maakt zelf geen gebruik teken

• niet onder merkenrecht beoordelen maar onder Richtlijn 

Elektronische Handel

• vrijstelling geldt niet als eBay een actieve rol heeft, bv bij bijstand 

verlenen ter optimalisering aanbiedingen

• kennis van feiten op grond waarvan ‘behoedzame marktdeelnemer’

de onwettigheid had moeten vaststellen



L’ Oréal/eBay

Handhaving jegens eBay:

• rechter moet beheerder kunnen gelasten doeltreffende maatregelen

te nemen ook ter voorkoming toekomstige inbreuken

• geen verplichting tot surveillance of algemeen verbod verhandeling 

producten van bepaald merk

• wel: schorsing inbreukmaker en eenvoudiger vaststellen identiteit 

klanten tbv handhaving



Conclusies adwords

- concurrenten hebben veel ruimte om het merk van een ander te 

gebruiken voor online reclame

- geen band suggereren die er niet is

- consument moet zich niet kunnen vergissen

- het moet een legaal alternatief zijn, geen imitaties

- tussenpersoon aanspreken is pas mogelijk als die een actieve rol

heeft, of geen goede notice&take down uitvoert




