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Coca-Cola verliest strijd
om fles in Nieuw Zeeland
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Sinds 1916
Coca-Cola meent dat Pepsi in Nieuw Zee-
land voor een fles-vorm heeft gekozen die 
veel te dicht in de buurt komt bij de vorm 
van het bekende Coca-Cola-flesje.
Coca-Cola, dat zijn flesje al in 1916 in de 
Verenigde Staten introduceerde, bezit drie 
vormmerkregistraties in Nieuw Zeeland.

Veel verschillen
Ondanks het feit dat de Pepsi-fles, die ook 
wel de ‘Carolina-bottle’ genoemd wordt, 
een zekere gelijkenis met de Coca-Cola-
fles vertoont, meent de rechter toch dat er 
vooral veel verschillen zijn. Hij noemt on-
der andere het ontbreken van de verticale 
ribbels op de Carolina-fles en de brede ho-
rizontale band midden op het Coke-flesje. 
Al met al verwacht de rechter niet dat de 
consument in verwarring zal raken. Coca-
Cola heeft bovendien ook geen enkel be-
wijs van verwarring overgelegd.

Een jaar geen actie
In zijn oordeel laat de rechter ook mee-
wegen dat Coca-Cola pas na een jaar in
actie is gekomen. Daarnaast vindt de rech-
ter het opvallend dat het bedrijf alleen in 
Nieuw Zeeland, Australië en Duitsland za-
ken heeft aangespannen, terwijl de Caroli-
na-fles in veel meer landen op de markt is. 
Coca-Cola is inmiddels in beroep gegaan 
tegen de uitspraak. 

Duitsland en Australië
Eerder verloor Coca-Cola de slag om het 
flesje ook al in Duitsland. In Australië zijn 
de partijen nog in afwachting van een uit-
spraak. Mogelijk heeft Coca-Cola daar be-
tere kansen, omdat het bedrijf een Austra-
lisch vormmerk bezit dat alleen bestaat uit 
de contouren van de fles, zonder de verti-
cale ribbels en de band in het midden.

Het nieuwe flesje van Pepsi Cola maakt geen inbreuk op de merkrechten van 
Coca-Cola. Dat heeft de High Court in Auckland Nieuw Zeeland onlangs be-
paald in een door Coca-Cola aangespannen rechtszaak tegen Frucor Softdrinks 
Ltd., de distributeur van de Pepsi-fles in Nieuw Zeeland.

Designbureau G2K uit Groningen heeft de 

vorm van beide flessen nog eens naast elkaar 

gezet en over elkaar heen gelegd.

De uiterlijke contouren van beide flessen 

vallen bijna samen.

De evolutie van de Coca-Cola-fles sinds 1899, op 
een eind jaren 50 uitgebrachte Coca-Cola poster.

Merkregistratie Nieuw Zeeland nr. 295168.



Trunki vangt bot

Andere totaalindruk
In juli 2013 had de rechter in eerste aanleg 
de Kiddee Case nog verboden. Echter, in 
hoger beroep stelt de rechter, die in zijn 
uitspraak uitgaat van het geregistreerde 
Europese model van de Trunki, dat de 
totaalindruk van de Trunki toch anders is 
dan die van de Kiddee Case. Van groot be-
lang in deze zaak is dat de rechter moet 
uitgaan van het model zoals dat door 
Magmatic geregistreerd is.

Tijger met oren
De Europese modelregistratie van de 
Trunki-koffer is in zwart-wit gedaan en 
heeft geen opdruk, terwijl de kleur en op-
druk juist belangrijke kenmerken van de 
Kiddee Case zijn. Verder lijkt het model 
van De Trunki op een ‘gehoornd dier’ en 
heeft Kiddee Case meer iets weg van een 
tijger met oren, aldus de rechter.

Binnen een paar dagen gekopieerd
In 2006 deed de bedenker van de razend 
populaire Trunki – het schijnt dat 20% van 
de Britse kinderen tussen 3 en 6 een Trun-

ki heeft – nog mee aan het TV-programma 
Dragon’s Den, waar startende bedrijven 
investeerders voor hun nieuwe producten 
proberen te vinden. De Trunki viel toen 
buiten de prijzen omdat het product, zo 
bepaalde de jury, ‘binnen een paar dagen 
gekopieerd kon worden’. Tegen dat pro-
bleem lijkt Magmatic nu inderdaad aan te 
lopen.

Modeldepot in kleur
Maar wat zou er gebeurd zijn als Magma-
tic zijn modellen wel in kleur en met op-
druk had gedeponeerd? Dan was de zaak 
misschien toch anders gelopen. Magmatic 
heeft er overigens wel van geleerd: tegen-
woordig deponeert het zijn modellen in 
kleur en met opdruk.

Sherlock Holmes 
in publiek domein
De Amerikaanse schrijver en Sherlock Hol-
mes-fan Leslie Klinger hoeft voor zijn boek 
met nieuwe Sherlock Holmes-verhalen geen 
licentievergoeding te betalen aan de erven 
van schrijver Arthur Conan Doyle.
Dat heeft de District Court in Illinois on-
langs bepaald.

Auteursrechtvrij
Tijdens de rechtszaak voerde Klinger 
aan dat in de Verenigde Staten alle 
werken die vóór 1923 werden gepubli-
ceerd auteursrechtvrij zijn. En omdat 
vrijwel alle Holmes-boeken versche-
nen vóór 1923 kon hij deze dus vrij 
gebruiken, aldus Klinger.

Holmes-karakter ontwikkeld
Dat mag zo zijn, lieten de erven weten, 
maar het karakter van Holmes is zich 
blijven ontwikkelen in de boeken die 
ná 1923 verschenen. En een karakter 
is pas klaar als het laatste boek is ver-
schenen en dus blijft Sherlock Holmes 
voorlopig beschermd, aldus de erven.

Eens houdt het op
De rechter maakte hiermee echter kor-
te metten. Niet alleen Holmes, maar 
ook Watson en allerlei andere creaties 
die vóór 1923 zijn gepubliceerd, val-
len gewoon in
het publieke domein
en kunnen onbeperkt
gebruikt worden.
Eens houdt het op.

C O P Y R I G H T  &  D E S I G N
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Magmatic Ltd., het bedrijf achter de populaire
kinderkoffers van het merk Trunki, kan de verkoop
van de Kiddee Case, een duidelijke copycat, niet
verbieden. De Kiddee Case maakt geen inbreuk op
de Europese modelrechten van de Trunki. Dat heeft de
Court of Appeal in Londen bepaald op 28 februari 2014. 

Uit de film A Game of Shadows (2011) van Guy Ritchie.

Europese modelregistratie nr. 001664103-0002 t/m
001664103-0004, tegenwoordig wel in kleur.

Links: de Trunki. Boven: Kiddee Case. Onder: Europese model-
registratie nr. 000043427-0001 uit 2003, gedeponeerd in zwart-wit
en zonder opdruk.



Glee pleegt merkinbreuk

Verwarring
De merknaam The Glee Club werd in 1999 
door de comedy club als merk in Engeland 
geregistreerd. Toen Comic Enterprises zag 
dat de serie Glee in populariteit groeide, 
begon het bedrijf een juridische proce- 

dure. De rechter heeft nu bepaald dat het 
gevaar bestaat dat het publiek de club en 
TV-serie met elkaar in verband brengt, 
waardoor verwarring kan ontstaan.

Consequenties
De gevolgen voor de serie zijn groot: 
hoe kun je nu alleen in Engeland een an-
dere naam gebruiken voor zo’n internatio-
naal programma? Ook komt het hele mer-
chandise-programma, van Glee-T-shirts 
tot DVD’s, in gevaar. Maar de zaak is nog 
niet klaar. Fox heeft aangekondigd in 
beroep te gaan.

T R A D E M A R K S
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Het is maar helemaal de vraag of de Amerikaanse TV-zender Twentieth Century 
Fox de uitzending van zijn razend populaire televisieserie Glee in Engeland 
kan voortzetten. Begin februari 2014 bepaalde de Britse rechter dat Fox met de 
naam Glee inbreuk maakt op de merkrechten van Comic Enterprises, een bedrijf 
dat in Engeland sinds 1994 een aantal comedy clubs exploiteert onder de naam 
The Glee Club. 

Deere claimt 
groen-geel in 
China
Het Chinese bedrijf Jotec mag geen geel-
groene tractoren verkopen. Dat heeft een 
rechtbank in Beijing onlangs bepaald. De 
kleurcombinatie groen-geel is in China als 
merk geregistreerd door Deere & Compa-
ny, fabrikant van de bekende John Deere 
tractoren.

Grote bekendheid
Deere verwierf zijn Chinese kleur-
merkregistratie voor groen-geel in 
2009. Tijdens de procedure wist 
Deere aan te tonen dat zijn kleur- 
combinatie groen-geel door lang- 
durig en intensief gebruik een grote 
bekendheid heeft gekregen.

Verder dan Europa?
Het is voor het eerst dat een rech-
ter in China een vordering toewijst 
op basis van een zuiver kleurcombi-
natie-merk. Opvallend is dat China 
hiermee zelfs een stap verder lijkt te 
gaan dan Europa, waar bescherming 
van kleurcombinatie-merken sec niet 
(meer) mogelijk is.

Merkregistratie Deere in China.

De geel-groene tractoren van John Deere genieten
grote bekendheid.



FIFA versus ambush

Law of the World Cup Brasil
Tegenwoordig wordt het WK-voetbal al-
leen nog maar toegewezen als het organi-
serende land bereid is vergaande maatre-
gelen te treffen tegen ambush marketing. 
Dat resulteert vaak in tijdelijke wetten, 
met bepalingen die veel verder gaan dan 
de rechten die voortvloeien uit het mer-
ken- en auteursrecht. In Brazilië is om die 
reden The Law of the World Cup Brasil 
geïntroduceerd.

Do’s en don’ts
FIFA heeft nu een mooi foldertje opgesteld, 
waarin de organisatie een groot aantal do’s 
en don’ts geeft. Een kleine selectie.

Celstraf
De gevolgen van overtreding van de 
strenge regels liegen er niet om. Op som-
mige handelingen staat zelfs een celstraf 
van 1 jaar.

Wereldwijd
FIFA laat in het foldertje weten dat de re-
gels ‘worldwide’ gelden. Dat is vreemd, 
want het lijkt toch onwaarschijnlijk dat 
zo’n Braziliaanse tijdelijke wet ook bij-
voorbeeld in Nederland geldig zou zijn. 
We gaan toch niet meemaken dat je hier 
de cel in gaat omdat je een T-shirtje met 
Brasil 2014 op de markt brengt?

V A R I O U S  I T E M S

FIFA, de organisator van het WK voetbal in Brazilië, werpt alles in de strijd om 
ambush marketing buiten de deur te houden. Ambush marketing is het ver-
schijnsel dat een bedrijf tijdens een gesponsord evenement de aandacht op zijn 
merk tracht te vestigen, terwijl dit bedrijf zelf geen sponsor is.
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Links mag niet want 2014 Brasil zorgt volgens FIFA voor onge-
autoriseerde associatie met het WK. Rechts mag wel. En verder: 
naast 2014 Brasil zijn de generieke woorden World Cup en 
Copa 2014 zijn volgens FIFA ook ‘beschermde termen’. 

Speelschema: mag niet voorzien zijn van het WK-logo.

Advertorial: een gesponsord artikel in een krant met het
WK-logo is verboden.

Domeinnamen: het woord worldcup
mag niet in de domeinnaam gebruikt worden.

Verwatering?
Jeremy Scott, de nieuwe creative director 
van het Italiaanse modemerk Franco Mo-
schino, durft wel. In februari 2014 toonde 
de in oktober vorig jaar aangetreden 
Scott de nieuwe Moschino-collectie op de 
catwalk in Milaan. ‘Head Legal’ van ham-
burgerketen McDonald’s zal de show met 
belangstelling hebben gevolgd.

Merk- en auteursrechten
Toch is het niet zonder risico’s, zo’n 
op McDonald’s geïnspireerde mo-
deshow. McDonald’s bezit natuur-
lijk merk- en auteursrechten op zijn 
herkenbare design. McDonald’s zou 
kunnen betogen dat zijn bekende 
merk door de actie van Moschino aan 
kracht inboet en ‘verwatert’. 
In het ergste geval kan de rechter de 
kleding dan verbieden. Maar gelukkig 
voor Moschino heeft McDonald’s zich 
nog niet gemeld. Of zouden ze bij 
Moschino stiekem gehoopt hebben 
op een reactie van de hamburgerfa-
brikant? Dat levert natuurlijk wel wat 
media-aandacht op.

Bron: Nowfashion.com



Merkenbureau Chiever
Chiever is een juridisch adviesbureau, gevestigd in Amsterdam. Wij adviseren 

bedrijven bij de nationale en internationale bescherming van merken, han-

delsnamen, auteursrechten en design. Daarnaast beheren en bewaken wij de 

internationale merkenportefeuilles van onze klanten.

Sinds
1 januari 2011, gestart door de voor- 
malig oprichters en eigenaren van 
merkenbureau  Shield Mark  (1994).

Ervaring
Jarenlang. Team van zeer ervaren juri-
dische adviseurs en assistenten. Sporen 
verdiend  bij  andere  bureaus.

Specialisatie
Beheren en bewaken van omvangrijke 
internationale  merkenportefeuilles.

Omvang
Op dit moment 18 mensen. Big 
enough to cope, small enough to care. 
Bij  25  gaat  de  rem  er  op.

IT
Volledig digitaal en een geavanceerd 
Trade Mark Management systeem. 
Klanten krijgen 24/7 online volledig 
overzicht en inzicht in al hun data en 
dossiers.

Klanten
Vooral Nederlandse bedrijven met 
omvangrijke internationale merken- 
portefeuilles.

Kennis
Hoog niveau, alle 18 medewerkers 
lang in het vak. Veel juristen, ook in de 
ondersteuning.

Service
Prioriteit. Directe lijnen, snel en dicht op 
de  klant.  Altijd  persoonlijk  contact.

Ambitie
Nummer één zijn in ons marktsegment, 
gemeten naar inhoudelijke kennis, 
ervaring  en  service.

Kosten
Concurrerende prijs, zeker in vergelij-
king met onze concurrenten, de ‘grote-
re’ merkenbureaus. Aan de andere kant: 
ook niet goedkoop. Hoogwaardige ken-
nis en goede service mag wat kosten.
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Merkenbureau Chiever  is  gehuisvest  in  de kantoren 
va n  S p a ce s  a a n  d e  Zu i d a s  i n  Am s te rd a m .


