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FNV Zelfstandigen is een partner voor zelfstandig ondernemers zonder
personeel die behoefte hebben aan advies, een breed netwerk en col-
lectieve voorzieningen. FNV Zelfstandigen wil gezond ondernemerschap 
stimuleren in alle facetten van de bedrijfsvoering. Hierdoor kunnen 
zelfstandig ondernemers hun bedrijf zelf inrichten, werken tegen markt-
conforme tarieven en een basis creëren waar ze op terug kunnen vallen in 
moeilijke tijden.
Bovendien zet FNV Zelfstandigen zich in voor collectieve voorzieningen
die aansluiten bij de wensen en behoeften van zelfstandig ondernemers.
Door goede afspraken te maken met overheidsinstanties en andere 
externe partijen draagt FNV Zelfstandigen bij aan wet- en regelgeving die 
de positie van zelfstandig ondernemers versterkt. Naast het faciliteren 
en stimuleren van een platform waar zelfstandig ondernemers elkaar 
ontmoeten en hun netwerk uitbouwen, kunnen zelfstandig ondernemers 
ook terecht op individueel niveau voor juridisch advies en incasso. FNV 
Zelfstandigen is een zelfstandige vereniging zonder winstoogmerk met 
ruim 15.000 leden en richt zich op de sectoren bouw, diensten, groen, 
handel, ICT, industrie, vervoer en zorg.

Meer informatie is te vinden op www.fnvzzp.nl.
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Een handelsnaam is de naam waaronder een onderneming 
wordt gedreven en heeft tot doel een onderneming aan te 
duiden. 

Het recht op een handelsnaam ontstaat door het gebruik 
van de naam. De inschrijving in het handelsregister van de 
Kamer van Koophandel is daarvoor niet beslissend.
Aan een handelsnaam worden weinig eisen gesteld. Wel 
moet een handelsnaam enig onderscheidend vermogen 
bezitten.
 
Er zijn slechts een aantal verbodsbepalingen in de handels-
naamwet opgenomen met betrekking tot een handelsnaam. 

Een handelsnaam mag niet de indruk wekken dat de onder-
neming aan een ander dan de eigenaar toebehoort (art. 3 
Hnw).

De handelsnaam mag niet de indruk wekken dat de onder-
neming in een andere rechtsvorm wordt gedreven dan in 
werkelijkheid het geval is (art. 4 Hnw).

Het is verboden een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de 
onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een 
ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handels-
naam slechts in geringe mate afwijkt (art. 5 Hnw).

Het is verboden een handelsnaam te voeren, welke een 
onjuiste indruk geeft van de onder die naam gedreven 
onderneming, voor zover dientengevolge misleiding van het 
publiek te duchten is (art. 5b Hnw).

De handelsnaam

Verbodsbepalingen

http://wetten.overheid.nl/BWBR0001906/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0001906/
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Reclame maken buiten je regio (via internet in heel Neder-
land) hoeft dus niet altijd een inbreuk op een handelsnaam-
recht van een ander op te leveren.

In de jurisprudentie  is ook bepaald dat het gebruiken van 
(woorden uit) de handelsnaam van een ander bij Google 
adwords om zo een eigen advertentie te laten zien, geen 
inbreuk is op het handelsnaamrecht. Pas wanneer de eigen 
handelsnaam teveel op die van een ander lijkt is daar sprake 
van.

Meer weten? 
Neem gerust contact op met FNV Zelfstandigen, juridische 
afdeling voor advies. 

Ons uitgangspunt is altijd juridische kwesties te voorkomen, 
maar als het moet, begeleiden wij u tot in de rechtbank.

Het is verboden om een handelsnaam te voeren die het 
merk bevat waarop een ander - ter onderscheiding van zijn 
fabrieks- of handelswaren of diensten - reeds een merkrecht 
heeft, dan wel een aanduiding die - van zodanig merk - 
slechts in geringe mate afwijkt, voor zover dientengevolge 
bij het publiek verwarring omtrent de herkomst van de 
waren te duchten is (art. 5a Hnw).

Het recht op een handelsnaam beperkt zich tot Nederland en 
in veel gevallen zelfs tot het regio waar u uw onderneming 
drijft of bekendheid geniet. Dat kan landelijk zijn, maar ook 
enkel de plaats waar u gevestigd bent.

Bij internetbedrijven/webwinkels wordt over het algemeen 
aangenomen dat heel Nederland de regio is en dus kan 
er maar één internetbedrijf de handelsnaam hanteren op 
internet.

Het hebben van een website maakt een bedrijf niet tot 
een internetbedrijf en betekent derhalve ook niet dat de 
handelsnaam automatisch in heel Nederland bescherming 
geniet. Het criterium voor bescherming van de handelsnaam 
blijft de regio waarin een bedrijf daadwerkelijk opereert.   

Wanneer een bedrijf twittert of op Facebook zit om  haar 
publiek te bereiken kan dat vallen onder de Handelsnaam-
wet. Echter, reclame maken op een website of social media is 
niet automatisch hetzelfde als bedrijfsmatig actief zijn in de 
zin van de handelsnaamwet. 
De handelsnaamwet ziet puur op het uitvoeren van een 
zelfstandige bedrijfseconomische activiteit. 

ContactRegionaal

Internet

Sociale media

http://wetten.overheid.nl/BWBR0001906/
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