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Nieuwenhuis- eigen naam - faillissement
Rechtsgebied: ondernemingsrecht/ rechtspersonen
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VZR RB Groningen, KG ZA 10-472
28 januari 2011
Koops ./. Nieuwenhuis
5 HN

Rechtsvraag
Wat is toelaatbaar gebruik van de eigen naam? Mag een eigenaar de eigen familienaam nog
gebruiken als het eerdere bedrijf (dat gedreven werd onder die naam) failliet is gegaan?
Feiten
Nieuwenhuis is bijna tien jaar lang directeur geweest van Nieuwenhuis Verhuizingen B.V.
Eind 2009 wordt Nieuwenhuis ontslagen en juni 2010 gaat Nieuwenhuis Verhuizingen BV
failliet.
Eiser (Koops) koopt diverse activa van de curator waaronder de goodwill op de
handelsnamen, het logo, de domeinnamen en klantenbestand.
Nieuwenhuis besluit een nieuw verhuisbedrijf te starten (uiteindelijk) onder de naam
Verhuisbedrijf Allround B[…] NIEUWENHUIS. Inbreuk? Ja, want de naam Nieuwenhuis wordt
prominent in het briefhoofd gebruikt.
De praktijk
Wel vaker geven oprichters hun eigen/familienaam aan een bedrijf. Dit kan een nadeel zijn
bij een faillissement. De naam kan door de curator verkocht worden en derden kunnen dan
rechtmatig deze naam gaan gebruiken. Als oud-oprichter is hier vaak weinig tegen te doen.
Gebruik van de eigen naam mag daarna nog wel, alleen niet meer als handelsnaam.
De rechter verwoordt dit bijzonder leuk “Een ondernemer die een kruideniersbedrijf wil
beginnen onder de naam “Albert Hein” is dat op grond van art 5 Hnw niet toegestaan, ook al
is dat de eigen naam van de ondernemer. Wel toegestaan is het normale gebruik van de
eigen naam ter identificatie van de persoon die de onderneming drijft. Zo zal bijv. briefpapier
zijn toegestaan waarop de handelsnaam “Supermarkt…” is vermeld en de naam van de
“eigenaar: Albert Heijn”. In een dergelijk geval dient de eigen naam overigens niet zo
prominent te worden vermeld dat deze het meest in het oog springt.”
Advies voor de praktijk
Mochten klanten graag de eigen naam willen gebruiken als handelsnaam, waarschuw ze dan
voor het gevaar dat de naam een eigen leven kan gaan leiden bij een faillissement.
Als een bedrijf verkocht wordt of in faillissement raakt en de oude eigenaar wenst wederom
een bedrijf te starten, geef dan duidelijk aan dat gebruik van de eigen naam vaak niet
toelaatbaar is. Dominant gebruik van de eigen naam kan dan snel handelsnaaminbreuk
opleveren. Gebruik van de eigen naam om duidelijk te maken wie de eigenaar is, is wel
toegestaan. Zorg er wel voor dat dit niet dominant/ prominent gebeurd en dat het duidelijk is
dat dit niet de naam van het nieuwe bedrijf is.
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