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Duvel verliest van Filou

Oneerlijke handelspraktijk
Opvallend genoeg heeft brouwerij 
Moortgat zich in deze procedure niet 
beroepen op het merkenrecht, maar 
stelde de brouwer slechts dat hier spra-
ke was van ‘oneerlijke handelspraktijk’ 
uit het Belgische Wetboek Economisch 
Recht.

Duveltje
Ondanks de flinke gelijkenis tussen beide 
verpakkingen en het feit dat het woord 
Filou ook de betekenis van ‘ondeugend 
kind’ of ‘duveltje’ schijnt te hebben, wilde 
de rechter toch geen verbod uitspreken. 

Vorm en duivelse merken
Daarbij speelde onder andere een belang-
rijke rol dat de vorm van deze flesjes voor 

veel speciaalbieren in België wordt ge- 
bruikt en dat er wel meer biermerken ‘dui-
velse namen’ hebben, zoals Duivels Bier, 
Satan, Judas en Lucifer, aldus de rechter.

Geen uitbuiting imago
Ook de stijl van het etiket – de witte ach-
tergrond, rode letter en een figuratief ele-
ment – is volgens de rechter weinig on- 

derscheidend en wordt
wel vaker gebruikt. Er is
dan ook geen sprake
van ‘uitbuiting van het
imago’ van Duvel, zo
stelt de rechter.
Het feit dat bij een
promotie-actie van
Filou een jongen
met een duivels-
staartje werd afge-
beeld, beschouwt
de rechter slechts
als een knipoog
naar Duvel. Maar
dit gegeven moet
‘geen juridisch
staartje krijgen’,
aldus de rechter.

Waarom geen merkregistratie
voor hele fles?
Je kunt je afvragen waarom Moortgat in 
deze kwestie niet ook een merkregistratie

van de totale verpakking – fles met etiket - 
heeft ingebracht.  Ondanks het feit dat de 
vorm van de fles mogelijk niet onderschei-
dend is, kan de fles bij de beoordeling van 
een merkinbreuk naar onze mening wel 
degelijk meespelen bij de beantwoording 
van de vraag of er gevaar voor verwarring 
bestaat. Of het voldoende zou zijn is de 
vraag, maar niet geschoten is zeker mis.

Moortgat, de Belgische brouwer van Duvel-bier, is er niet in geslaagd

het speciaalbier Filou van familiebrouwer BVH van de markt te houden.

Op 17 maart bepaalde de rechtbank van Brussel dat Filou geen inbreuk 

maakt op de rechten van Duvel.

Er zijn wel meer ‘duivelse merken’
actief op de Belgische biermarkt.

Vorm van de fles en een wit etiket met rode letters komt vaker voor.
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Lindsay Lohan strijdt tegen GTAV

De Amerikaanse actrice Lindsay Lohan kan haar rechtszaak tegen Take
Two, de makers van de videogame Grand Theft Auto V (GTAV), doorzetten.
Dat heeft de Supreme Court in New York onlangs bepaald.

Papier in
China op
Uw merk registreren in China? Dan 
moet u wel even geduld hebben.

Het Chinese merkenbureau heeft al 
een half jaar onvoldoende papier om 
de registratiecertificaten op te prin-
ten. Dat blijkt uit een communicatie 
van Chinese Ministerie van Financiën. 
Maar er schijnt nu toch een leveran-
cier gevonden te zijn. En nu maar 
hopen dat ze
voldoende inkt
op voorraad
hebben.

De Champagne-boeren, verenigd in het Comité Interpro-
fessional Du Vin de Champagne, kunnen het kinderdrankje
Champin niet van de Spaanse markt weren. Dat heeft de
Spaanse rechter op 7 maart 2016 bepaald.

Champagne verliest
van kinderdrankje 

Alcoholloos
Volgens de rechter vormt Champin
geen bedreiging voor de brand
identity van Champagne.
Niemand zal denken
dat er Cham-
pagne in

                                  de Champin-flessen zit of
                         dat  de  producten  iets  met 
                    elkaar te maken hebben. Daarbij 
          speelt een belangrijke rol dat het 
           alcoholloze Champin voor slecht € 3,- 
    in de supermarkt ligt en er boven- 
    dien een clown op de fles staat afgebeeld.

Right of publicity
Lohan maakt bezwaar tegen gebruik in GTAV 
van het personage Lacey Jonas, een blonde 
vrouw die volgens de actrice een look-alike van 
haar is. Lohan meent dat dit commercieel ge-
bruik is waarmee Take Two inbreuk maakt op 
haar right of publicity.
Take Two had de rechter verzocht de aanklacht 
niet in behandeling te nemen omdat GTAV een 
artistiek werk zou zijn waartegen het right of 
publicity niet kan worden ingeroepen. Ook zou 
Lohan te lang gewacht hebben met haar aan-
klacht. De rechter meent echter dat deze zaken 
gewoon tijdens de behandeling van de zaak 
beoordeeld moeten worden en zal de kwestie 
nu binnenkort in behandeling nemen.
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HertzVisa

Mini Snickers Red Bull Puma Knorr Lamborghini Lipton
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$ 30 miljoen 
voor Pele?
Oud-voetballer Pele wil $ 30 
miljoen hebben van Samsung 
voor het gebruik van een look-
alike van hem in een advertentie. 
Pele heeft de zaak aanhangig 
gemaakt bij de Rechtbank van 
Chicago.

Geen deal
De zaak ligt gevoelig omdat 
Samsung eerder gesprekken voerde 
met Pele over het gebruik van zijn 
portret in Samsung-reclames. Tot af-
spraken kwam het echter niet. Blijk-
baar meent Samsung dat je in zo’n 
geval dan gewoon een look-alike 
kunt gebruiken.

Geen Hyde Park voor BMW

Veel goede inzendingen Letterquiz 2015

Hierboven vindt u de uitslag van de Chiever Letterquiz 2015. De winnaars van de € 100,- dinerbonnen waren Janinke Dekker van 
TLC Marketing en Niels van der Haven van BNO.  Van harte gefeliciteerd!

Autofabrikant BMW is er niet in 
geslaagd het merk Hyde Park voor 
auto’s te registreren in Zwitserland. 
Volgens de Zwitserse rechter kan de 
geografische aanduiding Hyde Park 
de consument misleiden.

Verwijzing als Big Ben
Natuurlijk begrijpt de consument ook wel 
dat de auto’s van BMW niet in het Londense 
Hyde Park worden gemaakt, aldus de rech-
ter. Echter, Hyde Park is volgens hem wel 

een indirecte verwijzing naar Londen en 
Engeland in het algemeen, net als Big Ben 
of Trafalger Square dat is. Om die reden is 
Hyde Park volgens de rechter misleidend 
voor auto’s die niet in Engeland worden 
gemaakt.

Wel EU-merk
Opvallend genoeg heeft het Europese 
merkenbureau de registratie Hide Park 
van BMW in het Europese register wel 
geaccepteerd.
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Trunki 
verliest
opnieuw
Magmatic, het bedrijf achter de 
razendpopulaire kinderkoffer 
Trunki, heeft de rechtszaak tegen 
look-alike Kiddee Case verloren. 
Na de Engelse Court of Appeal 
heeft nu ook de Supreme Court 
onlangs bepaald dat de Kiddee 
Case geen inbreuk maakt op het 
door Magmatic geregistreerde 
Europese model van de Trunki.

Tekeningen
Het probleem zit hem vooral in teke-
ningen in grijstinten die Magmatic bij 
zijn modelregistratie heeft ingediend. 
Daarop is te zien dat de wielen een 
contrasterende kleur hebben. Deze 
ontbreken bij de Kiddee Case. Moge-
lijk was de zaak anders afgelopen als 
Magmatic meer neutrale tekeningen 
had laten registreren. Maar dat is mak-
kelijk achteraf praten.

Verbod op Batmobiel
 replica’s

Lat laag voor Bavaria

De Amerikaan Mark Towle mag geen 
replica’s maken van de Batmobiel uit 
de films en boeken van Batman. Vol-
gens de Amerikaanse Supreme Court 
maakt Towle hiermee inbreuk op de 
auteursrechten van DC Comics, dat de 
rechten op Batman bezit.

Niet consistent
Towle, die de Batmobiel-replica’s voor rond 
$ 90.000 verkoopt, had aangevoerd dat 

DC Comics weinig consistent is geweest 
met zijn Batmobiel. Volgens Towle zijn er  
sinds 1966 wel meer dan 100 verschillen-
de modellen getoond. Ook vallen ‘useful 
items’, zoals auto’s, onder de Amerikaanse 
wet niet onder de bescherming van het 
auteursrecht, aldus Towle.

Uniek
De hoogste Amerikaans rechter heeft nu 
echter bepaald dat de Batmobiel unieke 
en beschermbare trekken vertoont en 
wel degelijk onder het auteursrecht be-
schermd is.

Op 16 maart bepaalde de voorzienin-
genrechter in Den Haag dat Bavaria 
auteursrechten bezit op de woorden 
‘Zo. Nu eerst’ en dat de brouwer daar-
mee kan optreden tegen het internet-
bedrijf YourHosting dat de zin ‘Zo. Nu 
eerst naar de cloud’ gebruikte.

Originaliteit
Om onder de bescherming van het auteurs-
recht te vallen moet een slagzin een be- 

 
paalde mate van originaliteit bezitten. Door 
nu deze tamelijk basale combinatie van 
drie woorden bescherming te geven, legt 
de rechter de lat voor originaliteit laag. Uit 
de rechtspraak blijkt overigens dat het erg 
lastig te voorspellen is of een zin het ‘haalt’ 
of niet. Waarom de zin ‘Echt, je proeft het’ 
wel bescherming kreeg en ‘Het Beste voor 
Baby’s Billetjes’ niet, is lastig te verklaren.

Merkenrecht
Bavaria bezit overigens ook een merkre-
gistratie van de slagzin ‘Zo. Nu eerst een 
Bavaria’. Het is jammer dat de rechter niet 
ook de merkenrechtelijke claim van Bavaria 
heeft beoordeeld. Dat had nog interessante 
overwegingen kunnen opleveren.

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

Bij de Kiddee Case zijn de wielen verborgen.
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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?

Nadeel van zwak merk

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

Het Amerikaanse bedrijf BBY Solutions, eigenaar van het bekende keten
van elektronica winkels Best Buy, is er niet in geslaagd de Europese registra-
tie tegen te houden van het gelijkende merk B!g Buy. Volgens de Kamer van 
Beroep van het Europese merkenbu-
reau is er geen gevaar voor verwarring.

Commentaar Chiever

Woordmerk Biertaxi. Heel duidelijk: dat is bier op
bestelling. Maar bescherming krijg je er niet voor.

Een merk van De Keizersgracht Bedrijfsjuristen.
Ze zullen hun kantoor wel ergens op de Keizergracht 
hebben zitten. Terecht geweigerd.

Beeldmerk voor een café. Vlaggen kan je niet registreren. 
Geweigerd vanwege dat piepkleine Zwitserse vlaggetje. 
Gaat best ver naar onze mening.

Dit beeldmerk van VVV Leeuwarden had van ons wel
geaccepteerd mogen worden. Een aardige Friese variatie 
op het bekende I LOVE-merk.

Woordmerk THE HAPPY LAWYER. Het zat er in, maar met 
deze weigering zal deze advocate niet blij zijn geweest.

Niet onderscheidend 
Hoewel de merken natuurlijk een flinke ge-
lijkenis vertonen, wreekt zich hier het feit 
dat Best Buy voornamelijk uit weinig onder-
scheidend elementen bestaat. Het woord 
Best Buy is natuurlijk generiek en ook zo’n 
geel label is niets bijzonders.  Gevolg is dat 
de beschermingsomvang van dit merk zeer 
gering is. Zo klein zelfs dat het niet is in staat 
is het logo B!g Buy te stoppen.

Concurrentie komt dichtbij 
Deze zaak illustreert nog eens het grote 
nadeel van zo’n niet onderscheidend 
merk: de concurrentie kan heel dicht in de 
buurt komen.


