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HET BENELUX-GERECHTSHOF 
 
in de zaak A 2002/3 

 

 Overwegende dat bij arrest van 15 oktober 2002 in de zaak van de 

maatschap naar burgerlijk recht Nauta Dutilh tegen de maatschap naar burgerlijk recht 

Nysingh Dijkstra De Graaff, het Gerechtshof te Arnhem vragen van uitlegging van de 

Eenvormige Beneluxwet op de Merken aan het Hof heeft gesteld, overeenkomstig artikel 6 

van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof 

(verder te noemen : het Verdrag); 

 

 Overwegende dat uit een op 10 maart 2003 ter griffie van het Hof 

ontvangen schrijven van mw R. Bronkhorst, griffier van het Gerechtshof te Arnhem, blijkt dat 

bovengenoemde zaak op 4 maart 2003 bij dat nationale rechtscollege is geroyeerd; 

 

 Overwegende dat hieruit volgt dat de bepalingen van lid 2 van artikel 6 van  

het Verdrag geen toepassing meer kunnen vinden en dat aan de procedure tot verkrijging 

van een prejudiciële interpretatie de grondslag is ontvallen; 

 

 Gelet op de schriftelijke conclusie van 28 maart 2003 van de Advocaat-

Generaal L. Strikwerda; 

 

 Gelast de doorhaling van de zaak A 2002/3 in het register van het Hof. 

 

 Aldus besloten op 12 mei 2003 door de Kamer voor de procesvoering 

samengesteld uit de heren W.J.M. Davids, president, R. Gretsch, eerste vice-president en 

P. Marchal, tweede vice-president. 

 

 

 

 

 

 C. DEJONGE W.J.M. DAVIDS 

 wnd. Hoofdgriffier  President 


