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Cola claimt Zero

Oppositie 17 merken
De zaak kwam aan het rollen toen de 
Coke-concurrenten Royal Crown en Dr. 
Pepper een oppositie indienden tegen 17 
nieuwe merken waarin het woord Zero is 
opgenomen, zoals Coke Zero, Pure Zero 
en Cherry Coke Zero. Volgens de concur-
renten is Zero een generieke aanduiding 
voor softdrinks met 0 calorieën en bezit dit 
woord geen onderscheidend vermogen.

Niet generiek
Het Amerikaanse merkenbureau heeft nu 
bepaald dat er geen bewijzen zijn dat Zero 
in de US een generieke aanduiding is. Een 

marktonderzoek was daarvoor het aange-
wezen middel, maar dat was niet overgelegd. 

Inburgering
Verder stelde het merkenbureau vast dat 
het woord Zero door het grootschalige ge-
bruik door Coca Cola (1 miljard omzet)  en 
de omvangrijke reclame en marketing,  als 
merk is ingeburgerd en onderscheidend 
vermogen heeft gekregen voor soft drinks. 
Uit marktonderzoek blijkt dat 61% van de 
ondervraagden Zero aan Coca Cola kop-
pelt. De uitspraak is een enorme steun in 
de rug voor Coca Cola, in zijn strijd voor 
een exclusieve claim op het woord Zero.

Coca Cola heeft een
belangrijke overwinning geboekt
bij zijn strijd voor een exclusieve claim op de
aanduiding Zero. Volgens het Amerikaanse merkenbureau
heeft het woord Zero door langdurig gebruik en heel veel marketing
en reclame onderscheidend vermogen gekregen.

Mc claim
Het merk MacCoffee, dat het
bedrijf Future Enterprises uit
Singapore gebruikt voor snacks 
en dranken, maakt inbreuk op 
het bekende merk McDonald’s. 
Dat heeft het Europese Gerecht 

in juli bepaald.

Oppositie
Door het voorvoegsel Mac te combi-
neren met de naam van een drank, 
zou de consument een link kunnen 
leggen met McDonald’s, dat voor 
zijn merken ook vaak het voorvoeg-
sel Mc combineert met de naam van 
voedsel. Volgens het Gerecht profi-
teert Future Enterprise op onrecht-
matige wijze van de grote bekend-
heid van McDonald’s.

Bonbonmaker Leonidas moet stop-
pen met het gebruik van de slagzin 
‘Omdat jij het bent’. Volgens de 
rechtbank in Brussel maakt de zin 
inbreuk op de slogan ‘Merci, dat jij er 
bent’, die concurrent Storck al jaren 
gebruikt voor de chocolade van het 
merk Merci.

Onderscheidend vermogen
Volgens de rechter heeft de slagzin ‘Merci, 
dat jij er bent’ - die als merk geregistreerd 
is - een grote bekendheid. Door het ge-
bruik van een gelijkende zin ‘Omdat jij het 
bent’ door Leonidas kan het onderschei-
dend vermogen van de bekende zin van 
Merci worden aangetast.

Leonidas maakt inbreuk op Merci 
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Geen merk Bavaria
 in Ierland

Watermerk Niagara geweigerd 
Het Amerikaanse bedrijf Niagara
Bottling krijgt in Europa geen be-
scherming voor het merk Niagara voor 
mineraalwater. Dat heeft het Europese 
Gerecht in april van dit jaar bepaald.

Niet onderscheidend
Het grote publiek zal het woord Niagara niet 
zozeer opvatten als merk voor water, maar 
vooral als een verwijzing naar de wereldbe-
kende gelijknamige watervallen. Volgens 
het Gerecht bezit het woord Niagara geen 

onderscheidend vermogen voor water. 
Het publiek zou kunnen denken dat het wa-
ter met deze naam afkomstig is uit de regio 
van de Niagara watervallen

Bierbrouwer Bavaria is er niet in
geslaagd zijn merk Bavaria Crown
te registreren in Ierland.
Volgens het Ierse merkenbureau 
maakt het merk inbreuk op de aan-
duiding Bayerisches bier, die door
de bierbrouwers uit Beieren als
Beschermde Geografische Aandui-
ding (BGA) is geregistreerd.

Beschermde geografische aanduiding BGA
Een BGA is wat anders dan een geregi-
streerd merk: een BGA wordt verleend voor 
landbouwproducten en levensmiddelen die 
geproduceerd worden in een bepaald ge-
ografisch gebied. Ardenner Ham en Gouda 
Holland zijn ook voorbeelden van BGA’s.

Sounds German, but it’s Dutch
Ondanks het feit dat het merk Bavaria al 15 
jaar op de Ierse markt is en het bedrijf tus-
sen 2007 en 2012 ruim € 2 miljoen aan re-
clamegeld in Ierland besteedde, meent het 
Ierse merkenbureau toch dat het publiek 
kan denken dat het om bier uit Beieren gaat. 
Een belangrijke rol bij deze beslissing speelt 
het feit dat Bavaria zelf adverteerde met de 
slogan ‘Sounds German, but it’s Dutch’. Een 
beetje een schot in eigen voet dus.

Calvados
vs Verlados
De kans lijkt groot dat het drankje 
Verlados, een Finse eau de vie, 
binnenkort op zoek kan naar een 
nieuwe naam omdat het teveel lijkt 
op het Franse Calvados, dat als geo-
grafische aanduiding beschermd is.

Inbreukcriteria
Onlangs heeft het Euro-
pese Hof een aantal regels
geformuleerd hoe je een
dergelijk conflict moet
beoordelen. Volgens het
Hof is het niet nodig dat
er (zoals bij een merk-
inbreuk)  gevaar voor
verwarring is. Het gaat
er om of bij de (Euro-
pese) consument, die
geconfronteerd wordt
met Verlados, de
gedachte aan Calvados
wordt opgeroepen. 

Onderspit
Hoewel de lokale Finse
rechter zich nog moet
uitspreken, ziet het er
naar uit dat Verlados na 15 jaar strijd 
toch het onderspit zal delven.

- - -  C H I E V E R  B R A N D  P R O T E C T I O N  - - - Geografisch
mijnenveld 
Commercieel gebruik en bescher-
ming van geografische aanduidingen 
is voor ondernemers in Europa een 
mijnenveld. Het is heel lastig zelf 
een geografische naam als merk te 
claimen. En ook als je merk te veel 
lijkt op een Beschermde Geografische 
Aanduiding (BGA) , dan
heb je een probleem.

Label Beschermde
Geografische Aanduiding (BGA)

Geweigerd merk
Bavaria in Ierland
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- - -  C H I E V E R  B R A N D  P R O T E C T I O N  - - -

Geweigerd in Zwitserland

Cacaolat en Coca Cola

Apple is er niet in geslaagd een 
afbeelding van het ronde knopje op 
de iPhone in Zwitserland als merk 
te registreren. Volgens de Zwitserse 
rechter bezit dit knopje onvoldoende 
onderscheidend vermogen.

Geen bekendheid
Ook de stelling van Apple dat het knopje 
een grote bekendheid zou genieten en als 
merk is ingeburgerd, werd door de rech-
ter van tafel geveegd. De merken Apple, 
iPhone en iPad mogen dan wereldbekend 
zijn,  dat betekent niet dat zo’n knopje dat 
ook is, aldus de rechter.

Wel Europees merk
Opvallend is overigens dat het Europese 
merkenbureau, dat tegenwoordig toch erg 
streng is als het om dit soort eenvoudige 
geometrische  figuren gaat, de merkregi-
stratie van Apple wel geaccepteerd heeft.

In onze nieuwsbrief proberen wij u 
altijd interessante informatie over 
merken te geven. Maar nu doen we 
het een keer andersom: we vragen u 
of u ons misschien wat meer over een 
merk kunt vertellen. Het gaat om het 
merk Cacaolat.

Grote gelijkenis
De overeenstemming tussen het logo van 
Cacaolat en het wereldberoemde Coca Cola 
logo is verbazingwekkend.

Op de website van Cacaolat kunnen we le-
zen dat dit merk al in 1933 in Spanje werd 
geïntroduceerd. Van enige band met Coca 
Cola lijkt echter geen sprake te zijn. De ei-
genaar van het merk, Grupo Cacaolat, bezit 
zelfs een eigen Europese merkregistratie 
van dit logo.

Lezersvraag
Kent iemand van u de achtergrond van 
deze zaak? Wat doet Cacaolat naast het we-
reldberoemde Coca Cola-logo, dat al ergens 
in de 19de eeuw werd geïntroduceerd? 
Mail ons:  nieuwsbrief@chiever.com

Lamzac
gekopieerd
Het bedrijf Massive Air moet on-
middellijk stoppen met de ver-
koop van zijn zitzak Kaisr. Volgens 
de rechter in De Haag maakt de 
zak inbreuk op de geregistreerde 
modelrechten van de Lamzac.

Europese modelregistratie
De Lamzac is een zitzak die gevuld kan 
worden door het scheppen van lucht. 
De ontwerper van de Lamzac heeft 
het design in 2015 als Europees model 
geregistreerd. Volgens de rechter wek-
ken de Lamzac en de Kaisr dezelfde al-
gemene indruk.

Lamzac besteld
Dat één van de vennoten van Massive 
Air voorafgaand aan de productie van 
de Kaisr in 2015 enkele exemplaren 
van de Lamzac had besteld, maakte 
de zaak er voor Massive Air natuurlijk 
niet sterker op.

De Kaisr (foto livingluxery.nl)

Rechts: het ‘knopjesmerk’
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BMW pakt bmw-accessoires.nl

Radler ruzie

Autofabrikant BMW is er in geslaagd 
de domeinnaam bmw-accessoires.nl 
naar zich toe te trekken. Op 8 juni 
bepaalde een arbiter van WIPO dat de 
eigenaar van de domeinnaam, Advies 
& Consultancy Almere, de naam moet 
overdragen aan BMW.

Te kwader trouw
Volgens de arbiter is de naam te kwader 
trouw geregistreerd. Daarbij speelde een 
belangrijke rol het feit dat de domein-
naamhouder in een e-mail aan BMW de 
vraag had gesteld: ‘What do you have in 

mind for compensation?’. Kortom, de naam 
is slechts geregistreerd met het doel hem 
voor veel geld te verkopen en dan ben je te 
kwader trouw.

En wat als …?
Het blijft interessant te gissen wat er ge-
beurd was als de naam niet te koop was 
aangeboden, maar als de eigenaar gewoon 
echt BMW-onderdelen zou hebben ver-
kocht via een website met deze domein-
naam. De kans is groot dat BMW daar niets 
tegen had kunnen doen.

Bierbrouwer Inbev kan de registratie 
van zijn Europese merk Hoegaarden 
Radler gewoon voortzetten. Volgens 
de Oppositie divisie van het Europese 
merkenbureau maakt Inbev geen 
inbreuk op het merk Union Radler van 
de Sloveense brouwer Pivovarna.

Aanduiding bier en limonade
De Sloveense brouwer meent kennelijk 
dat hij het alleenrecht op het woord Radler 
voor alcoholarm bier kan claimen. Daar wil 
het Europese merkenbureau echter niets 
van weten. De term Radler wordt, ook in 
Kroatië en Slovenië (de landen waar Pivo-
varna rechten bezit) aantoonbaar opgevat 
als een algemene aanduiding voor een 
mix van bier en limonade. Daarvoor kan de

brouwer dan ook niet het alleenrecht in de 
Europese Unie claimen. 

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

Apple verliest
in China
Apple kan niet verbieden dat het 
bedrijf Xintong Tiandi Technolo-
gy (XTT) tassen en portemonnees 
met het merk IPHONE in China 
verkoopt. Dat heeft de rechtbank 
in Beijing onlangs bepaald.

Toeval
De merkrechten van XTT op de naam 
IPHONE in klasse 18 (leerproducten) 
dateren van 2007, ‘toevallig’ ook het 
jaar van de lancering van de iPhone. 
Het Chinese merk was oorspronke-
lijk door een Russisch bedrijf aange-
vraagd en vervolgens door XTT over-
genomen.

Geen bekend merk
Apple bezit wel oudere rechten op 
de naam iPhone voor smartphones, 
in klasse 9. Echter, alleen als je merk 
bekend is kan je ook buiten je eigen 
categorie optreden. Maar in 2007 was 
het merk iPhone nog niet bekend.
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- - -  C H I E V E R  B R A N D  P R O T E C T I O N  - - -

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?
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. 

Commentaar Chiever

De Nederlandse Staat probeerde dit logo te claimen als 
merk voor promotie van de Nederlandse ruimtevaart. 
Terecht geweigerd, zo’n beschrijvend woord in een 
oranje vlakje.

Waarom de Museum Vereniging in Amsterdam dacht 
dat ze dit gewone woord via een merkregistratie kon-
den claimen is ons een raadsel.

Beeldmerk voor medische informatieverstrekking. Ook 
zo’n tasje met een kruis mag hier niet helpen. Terecht 
afgewezen.

Geweigerd beeldmerk. Daar hebben wij toch moeite 
mee. Natuurlijk, de woorden zijn beschrijvend, maar 
dit logo bezit toch gewoon onderscheidend vermogen 
door zijn vormgeving?

Mooie slogan voor een financieel adviseur, maar een 
merk is deze beschrijvende zin natuurlijk niet.

InBev schendt auteursrecht
Bierbrouwer InBev moet fotograaf Vincent Mentzel € 40.000,- betalen voor 
het gebruik van een foto van Mentzel in verschillende reclames.

Eenmalig gebruik 
In 2012 had InBev met Mentzel een afspraak 
gemaakt over het eenmalig gebruik van een 
foto van voetbalsupporters tijdens de wed-
strijd Ajax – Feijenoord in 1969.

Flesje vervangen 
In 2015 ontdekte Mentzel dat InBev de foto 
in reclames was blijven gebruiken, waar-
bij telkens het Oranjeboom bierflesje ver-
vangen was door een flesje Jupiler. Toen 
duidelijk werd dat de partijen het niet 
eens konden worden over een regeling, 
spande Mentzel een rechtszaak aan die hij 
glansrijk won.

Boven: Foto Vincent Mentzel 1969
Onder: Foto gebruikt door Inbev in Jupiler reclames


