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De kwestie rond het merk Zorro
staat niet op zichzelf. Veel filmprodu-
centen en uitgevers proberen vaak, 
naast de bescherming die ze al heb-
ben via het auteursrecht, producties 
ook via het merkenrecht af te dekken.

Niet onderscheidend
Zorro Productions had overigens kunnen 
weten dat het beschermen van titels van 
films en boeken onder het merkenrecht 
lastig is. Al eerder werden de merken 

Winnetou en Pinocchio om min of meer 
dezelfde reden als het merk Zorro door 
OHIM ‘afgeschoten’. Geen onderschei-
dend vermogen.

Zorro after-shave prima merk
In de Zorro-uitspraak laat OHIM overigens 
weten dat Zorro voor merchandise pro-
ducten – denk aan een aftershave of een 
drankje – wel een geschikt merk kan zijn. 
Maar voor een film of een boek is het dat 
dus niet.

Geen Europees merk
voor Zorro

I N  T H E  S P O T L I G H T
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De Europese registratie van het merk 
Zorro is ongeldig verklaard. In juni 
van dit jaar oordeelde de Cancella-
tion Division van het Europese mer-
kenbureau OHIM dat het merk Zorro 
geen onderscheidend vermogen 
bezit voor producten als drukwerk en 
entertainment (waaronder films).

Man met zwart maskertje
Volgens OHIM zullen de Europese con-
sumenten de naam Zorro voornamelijk 
herkennen als de hoofdpersoon met het 
zwarte maskertje uit de gelijknamige film. 

Ze zullen Zorro niet als een merk voor 
entertainment en films beschouwen. Voor 
een film heeft het merk Zorro geen onder-
scheidend vermogen, zo stelt OHIM.

Musical
De zaak was aangespannen door Robert 
Cabell, een Amerikaan die al jaren
in de clinch ligt met Zorro Pro-
ductions. Cabell heeft een
musical geproduceerd met
de naam ‘Z – The Musical of
Zorro’.  De uitspraak van
OHIM is een belangrijke
overwinning voor Cabell,
althans voor zover het
Europa betreft.

Winnetou en PinocchioWinnetou en Pinocchio

De registratie van het woordmerk 
HEEL HOLLAND BAKT is door het Be-
nelux Bureau voor de Intellectuele Ei-
gendom voorlopig geweigerd wegens 
het ontbreken van onderscheidend 
vermogen. Vermoedelijk is de registra-
tie gestruikeld omdat dit TV-program-
ma alleen in Nederland is ingeburgerd 
en niet in (Nederlandstalig) België. Dat 
is een bekend probleem voor beschrij-
vende merken die alleen in Nederland 
grote bekendheid genieten: om deze 
als merk in de Benelux te registreren 
moet je ook in België bekendheid aan-
tonen. De deposant heeft inmiddels 
wel beroep aangetekend.

Woordmerk 
geweigerd
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Tegenvaller 
voor YSL
Een flinke tegenvaller voor Yves Saint Lau-
rent. Volgens de Zwitserse rechter maakt 
het logo van het kledingmerk Skinny Love 
geen inbreuk op de merkrechten op het 
YSL-logo. Dit soort korte lettermerken kan 
de consument makkelijk uit elkaar houden, 
aldus de rechter. Verder stelt hij dat het 
YSL-logo geen bekend merk is. Daar kun je 
ook anders over denken. 

Modehuis Chanel heeft een winkel-
tje uit Hahndorf, een klein dorpje 
in Australië, gesommeerd zijn merk 
Chocolate @ No.5 aan te passen.
Volgens Chanel maakt Chocolate
@ No.5 inbreuk op het bekende par-
fummerk No. 5. De winkel gebruikt 
No.5 omdat het op nummer 5
Main Street is gevestigd.

Wijziging 
Het bedrijfje durfde de strijd met de cos-
meticareus niet aan en wijzigde zijn verpak-
king. De aanvullende eis van Chanel om 5 
als ‘vijf’ te schrijven, legde de ondernemer 
echter naast zich neer.

Chanel valt
chocola aan

- - - - - - - - - - - -  C H I E V E R  B R A N D  P R O T E C T I O N  - - - - - - - - - - - - -

De Belweder lipstick maakt geen
inbreuk op de Europese modelregi-
stratie van de Eos-lippenbalsem. 
Volgens de rechtbank van Den Haag 
wijkt de Belweder-stick voldoende af 
omdat hij spitser is.

Stippellijn
Eos lijkt zich met zijn modelregistratie 
enigszins in de voet te hebben geschoten. 
In de lijntekeningen die voor de Eos-model-
registratie zijn gebruikt, zijn bepaalde de-
len van het model in stippellijn weergeven. 
Volgens de vaste rechtspraak geef je daar 
mee aan dat deze onderdelen buiten de 
bescherming moeten vallen. De model-
bescherming van de Eos heeft dus alleen  

betrekking op de doorgetrokken lijn, d.w.z. 
de vorm van de balsem.

Spitser
Hoewel de Belweder lipstick in totaal, in-
clusief houder, sterk lijkt op de Eos, is juist 
de vorm van de balsem duidelijk anders. 
Volgens de rechter heeft Eos een ei-vorm 
en is Belweder spitser. Geen inbreuk.

Modelregistratie nekt lipstick

Europese registratie 1710245-03,
onderdeel  tippellijn niet beschermd

Links het merk dat volgens Chanel te dicht in de 
buurt kwam, rechts het aangepaste logo
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Donald Trump is gestopt met het 
gebruik van zijn campagnenummer 
Keep on rockin’ in the free world 
van Neil Young. De presidentskan-
didaat haalde bakzeil nadat Young 
bezwaar had aangetekend.

Right of publicity
In dit geval was niet het auteursrecht van 
Young het probleem: Trump had een keu-
rige licentie weten te krijgen. Echter, in 
de Verenigde Staten hebben beroemd-
heden ook vergaande rights of publicity. 
Daarmee kunnen ze zich verzetten tegen 

gebruik van hun persoon of image. Om-
dat de campagne indruk wekte dat Young 
Trump steunde, werden deze rechten van 
Young mogelijk geschonden.

Musicus vs politicus
Het is niet de eerste keer dat een politicus 
in conflict raakt met een musicus. Newt 
Gingrich streed over het gebruik van het 
nummer Eye of the Tiger, Michelle Bach-
man kreeg het met Tom Petty aan de stok 
over American Girl en John McCain mocht 
niet aan ABBA komen.

Trump haalt bakzeil

Coca Cola is met succes opgetreden tegen een aanvraag 
van de Europese registratie van het cola-merk Master 
van het bedrijf Mitico.

Merkrechten schrijf-
wijze Coca Cola

Overeenstemming
Nadat de Kamer van Beroep in eerste in-
stantie had gesteld dat de merken niet 
op elkaar lijken, oordeelde het Europese 

Gerecht uiteindelijk
dat er door de gelijken-
de  schrijfwijze  wel 
degelijk overeenstem-
ming is.

Ongerechtvaardigd voordeel
De zaak is nu terugverwezen naar de Ka-
mer van Beroep, die nu moet gaan toetsen 
of Master ongerechtvaardigd profiteert 
van de bekendheid van Coca Cola. Die 
vraag zal zeer waarschijnlijk bevestigend 
worden beantwoord.

Fans zetten
Triangle aan
tot actie
Victoria’s Secret wordt via de social 
media beschuldigd van plagiaat. Op 
Twitter stellen boze fans van het 
Australische merk Triangl dat de bi-
kini’s van het bekende modehuis ge-
woon een kopie zijn van de populaire 
Triangle-bikini’s. Dat is dus waar je als 
merkhouder anno 2015 rekening mee 
moet houden: fans die je dwingen om 
juridische stappen te zetten.

De nieuwe
Engelse verpakking

Bikini van Victoria’s Secret met dezelfde 
‘black piping’

- - -  C H I E V E R  B R A N D  P R O T E C T I O N  - - -
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Vis lijkt 
op Marlon 
Brando
Paramount Pictures heeft een dreig-
brief gestuurd naar The Codfather, een 
viswinkel in Nieuw Zeeland. Volgens 
Paramount maakt de viswinkel inbreuk 
op de rechten op hun filmtitel The God-
father. Een bijkomende omstandigheid 
is dat de vis in het logo van de winkel 
ook een sterke gelijkenis vertoont met 
de hoofdrolspeler uit de film, acteur 
Marlon Brando.

Crunch-
battle
Nestlé is in de Verenigde Staten een 
Juridische procedure gestart tegen 
FortiFX, dat chocoladerepen onder 
de merknaam Fit Crunch op de markt 
brengt. Volgens Nestlé is het niet al-
leen de naam die voor verwarring zorgt, 
maar vooral ook het sterk gelijkende 
design van de verpakking.

Geen Extra®, wel Smart®

Royalties voor erven 
Goebbels

Kwaliteits-
aanduiding
Het Gerecht stelt
dat Extra niets
meer is dan een
kwaliteitsaanduiding
die staat voor ‘in het
bijzonder’,  ‘bovendien’  of  ‘zeer’.
Dergelijke generieke termen kan je niet 
als merk monopoliseren.

En Smart dan?
Maar Smart dan, vroeg VW zich af. Dat is 
een vergelijkbare kwaliteitsaanduiding die

 
wel als merk is geaccepteerd. Maar daar 
ging het Gerecht niet in mee: elk merk 
wordt serieus en streng getoetst en kent 
zijn eigen bijzonderheden. Extra is een-
voudigweg niet onderscheidend en daar 
verandert een vergelijking met Smart 
niets aan.

Volkswagen is er niet in geslaagd een claim
te leggen op het merk Extra voor auto’s.
Volgens het Europese
Gerecht bezit het
woord Extra geen
onderscheidend
vermogen.

Random House, de Duitse uitgever 
van een biografie over Joseph Goeb-
bels, moet royalties betalen aan de 
erven van de oorlogsmisdadiger.
Dat heeft de rechter in München
begin juli bepaald.

Verre familie
De erven - slechts verre familie, Goebbels 
maakte in mei 1945 niet alleen een eind 
aan zijn eigen leven, maar liet ook zijn 
vrouw en hun zes jonge kinderen vermoor-
den - hadden bezwaar gemaakt tegen het 
feit dat in de biografie uitgebreid werd 
geput uit de dagboekaantekeningen van 
Goebbels.

Moreel verwerpelijk en dubieus
Volgens de rechter rusten er auteursrech-
ten op deze aantekeningen en moet voor 

gebruik betaald worden. Random House 
had aangevoerd dat de claim van de 
erven niet alleen moreel verwerpelijk 
was, maar ook dubieus omdat Goebbels 
de rechten in 1936 had overgedragen. De 
rechter vond het bewijs hiervoor echter 
niet overtuigend.

- - -  C H I E V E R  B R A N D  P R O T E C T I O N  - - -
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Merkenbureau Chiever adviseert 

bedrijven bij de nationale en in-

ternationale bescherming van 

merken, handelsnamen, auteurs-

rechten en design.

USP’s
Kennis en ervaring 

Advies met durf 

Overzicht en controle voor de klant

Concurrerende prijs

Chiever
Big enough to cope, 
small enough to care

Wat werd er nu weer geweigerd?

Nestlé vecht voor vorm KitKat

Als een merk geen onderscheidend vermogen bezit, wordt registratie door het 
Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom geweigerd. Soms terecht, maar 
naar onze mening soms ook niet terecht. Hoe het ook zij, de regels zijn streng.

Chocolademaker Nestlé voert al jaren een verbeten strijd om
de bekende vorm van de KitKat-reep als merk te bescher-
men. Naar aanleiding van vragen van de Engelse
rechter zal het Europese Hof van Justitie zich
binnenkort over deze zaak moeten uitlaten.

Commentaar Chiever

Vermoedelijk gestruikeld omdat dit TV-programma 
alleen in Nederland is ingeburgerd en niet in België. Dat 
is een bekend probleem voor beschrijvende merken die 
alleen in Nederland bekend zijn (zie ook pag. 2).

Woordmerk, aangevraagd door KPN. Terechte weigering. 
Dat hadden ze bij KPN toch moeten weten (1).

Gedeponeerd door Dr. Oetker voor pizza’s. Via Wikipedia 
zie je dat de pizza rustica in Italië en de VS een soort- 
aanduiding is, maar weet de consument in de Benelux 
dat? Twijfelgeval.

Woordmerk. Zou het komen omdat het woord Oranje 
naar worsten uit Nederland verwijst?

Woordmerk, aangevraagd door KPN. Terechte weigering. 
Dat hadden ze bij KPN toch moeten weten (2).

Geweigerd merk

HEEL HOLLAND
          BAKT

RUSTICA

ORANJE
WORST

Break in Zuid-Afrika, Take-it in Singapore en Kvikk Lunsj in Noorwegen

Aanhakers 
Voor Nestlé is het
van groot belang
dat het zijn merk-
rechten  op  de
vorm  van  de
KitKat-reep behoudt. Immers, alleen als Nestlé merkrechten 
bezit, kan het optreden tegen aanhakers. En dat zijn er nogal 
wat: de concurrentie lift graag mee op de grote bekendheid 
van de vorm van de KitKat.


