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Empire State building
wint van bier Verboden biermerk met Empire State Building

US-merkregistratie
nr. 2429297

De eigenaar van het Empire State
Building in New York is er in
geslaagd de registratie tegen te
houden van een biermerk dat een
afbeelding van het Empire State
Building op zijn etiket heeft.

Merkregistratie
In juni van dit jaar bepaalde het Ameri-
kaanse merkenbureau  dat  dit  biermerk  
inbreuk  maakt op  de  merkrechten  van  

de  ESRT  Empire  State Building L.L.C.. Deze 
organisatie bezit zelf sinds 2001 een merk-
registratie van een afbeelding van het we-
reldberoemde Empire State Building.

Verwatering
Volgens het Amerikaanse merkenbureau 
wordt het merk sinds 1931 door het Empire 
State Building gebruikt en geniet het een 
grote bekendheid. Hoewel het Empire State-
merk niet voor bier is geregistreerd, bestaat 

volgens het merken- bureau wel het 
gevaar dat het merk   verwatert: het 
publiek zal beide     merken met 
elkaar in verband    brengen en 
dat kan schadelijk      zijn voor het 
bekende  Empire        State-merk.  

De vormgeving en het uiterlijk van 
een gebouw wordt in de eerste plaats 
natuurlijk beschermd via het auteurs-
recht van de architect. Echter, de kwes-
tie over het Empire State Building laat 
zien dat ook het merkenrecht op dit 
gebied een belangrijke rol kan spelen.

Extra bescherming
In de Verenigde Staten worden regelmatig 
gebouwen als merk geregistreerd. Dat kan 
de uitbaters of eigenaren van deze gebou-
wen extra bescherming bieden in gevallen 
waar commercieel wordt aangehaakt bij 
het uiterlijk van een gebouw.

Flatiron Building
In 1999 raakte het bedrijf Newmark, de uit-
bater van het beroemde Flatiron Building 
in New York, in conflict met Flatiron Part-
ners, dat in zijn logo het Flatiron Building 
wilde opnemen. Newmark bezat een merk- 
registratie van het gebouw en wist daar-
mee een betaalde licentie af te dwingen.

Guggenheim
Het Guggenheim museum heeft niet de 
buitenkant, maar de binnenkant van zijn 
museum in New York als merk geregi-
streerd: de herkenbare Guggenheim-trap.

NYSE
Ook de New York Stock Exchange NYSE re-
gistreerde zijn gebouw als merk in de VS.  

In 1999 deed het bedrijf, overigens zonder
succes, een poging om het casino in Las 
Vegas te verbieden een replica van het ge-
bouw te tonen.

BP-station
Niet alleen oude gebouwen worden als 
merk geregistreerd, ook nieuwe bouwwer-
ken zijn in de merkenregisters terug te vin-
den. Zoals dit complete tankstation van BP, 
dat als Europees merk is vastgelegd.

Gebouwen als merk

Merkregistratie van de Guggenheim-trap

Links het Flatiron Building, rechts het merk
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IJsland valt
supermarkt aan
IJsland valt
supermarkt aan

Exclusieve claim op Iceland
Volgens de IJslandse regering probeert de 
supermarkt met zijn merkregistratie van het 
woord Iceland andere IJslandse bedrijven 
te verbieden ook het woord Iceland op hun 
producten en verpakkingen te gebruiken. 
Volgens de Engelse krant The Telegraph 
heeft de supermarkt al verschillende bedrij-
ven weten te stoppen.

Aanvraag uit 2002
De aanvraag tot merkregistratie werd al in 
2002 door de supermarkt gedaan. Vervol- 

gens kreeg het bedrijf met een groot aan-
tal opposities en bezwaren te maken, waar-
door de registratie ernstig vertraagd werd. 
Pas in 2014 vond uiteindelijk de registratie 
plaats. Het is niet uitgesloten dat de super-
markt zijn merk nu alsnog moet inleveren.

WhatsApp
vs WhosApp 
Het Duitse bedrijf WhosApp GmbH 
krijgt geen Europese merkregistra-
tie van zijn merk WhosApp. Volgens 
het Europese merkenbureau ver-
toont het merk door zijn lengte en 
letters teveel gelijkenis met het ge-
registreerde merk WhatsApp.

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

Merkregistratie verpakkingsdesign

Chocoladefabrikant August Storck is 
er niet in geslaagd het blauw-witte 
design van de koekjes van Knoppers 
als merk te beschermen.

Niet onderscheidend
Storck had een Europese merkregistratie 
aangevraagd van de verpakking zonder 
tekst en afbeeldingen. Echter, volgens het 
Europese Gerecht bezit een dergelijk design

geen onderscheidend vermogen. Merkregi-
stratie voor dergelijke verpakkingsdesign 
is tegenwoordig bijna niet meer mogelijk: 
vrijwel elke aanvraag wordt afgewezen.

Modelregistratie
Tegenwoordig kun je, om een verpakkings-
design goed te beschermen, beter een 
Europese modelregistratie verrichten. Daar 
geldt de strikte eis van onderscheidend 
vermogen niet. Hiernaast ziet u een aantal 
voorbeelden van modelregistraties waar-
mee Nestlé zijn KitKat verpakking heeft 
beschermd.

De regering van IJsland heeft de aanval ingezet tegen de Engelse supermarkt-
keten Iceland. De regering dreigt met een actie om de Europese merkregistratie 
van het woord Iceland van de supermarkt door te laten halen.

Rechts: merkregistratie 
zonder tekst en afbeel-
dingen afgewezen

Rechts: Europese modelregistraties Nestlé

Foto: Gian-Reto Tarnutzer / Unsplashed



3

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

Louis Vuitton wint

EU wint zaak over embleem

Louis Vuitton hoeft niet te stoppen 
met de verkoop van zijn sneaker
‘On the Road’.  Volgens de rechtbank 
in New York maakt het modehuis 
geen inbreuk op de rechten die het 
bedrijf LVL XIII bezit voor sneakers 
met een rechthoekig, metalen plaatje 
op de neus van de schoen.

Merkrechten
In 2014 had LVL XIII bij de rechtbank van 
New York een aanklacht tegen Louis Vuit-
ton ingediend, omdat het ook schoenen 
met een metalen plaatje op de neus op 

de markt bracht. Volgens LVL pleegde het 
modehuis daarmee inbreuk op zijn merk-
rechten.

Meer schoenen met plaatjes
Echter, die vlieger ging niet op. In sep-
tember van dit jaar oordeelde de rechter 
in New York dat zo’n plaatje maar weinig 
onderschei dend is. Er wordt bij schoenen 
zo vaak gebruik gemaakt van metalen 
accenten. Bovendien vertonen de meta-
len plaatjes volgens de rechter voldoende 
verschillen en is er geen gevaar voor ver-
warring.

Het Duitse bedrijf Eurokurier
kan zijn logo niet als merk registre-
ren. Het lijkt te veel op de vlag van de 
Europese Unie. Dat heeft het Duitse 
Bundes Patent Gericht (BPG) in juli 
van dit jaar bepaald.

Vlaggen verboden
De klacht tegen de merkregistratie was in-
gediend door de Europese Unie, die zich 

 
 

beriep op het Verdrag van Parijs, waarin be-
paald is vlaggen en staatsemblemen niet 
als merk geregistreerd kunnen worden.

Nabootsing
Omdat het logo ook 12 sterren met vijf 
punten op een donkere achtergrond bevat, 
kan het volgens het BPG als een ‘naboot-
sing’ van de EU-vlag worden beschouwd. 
De indruk bestaat dat het om een EU-koe-
riersdienst gaat.

Champagner 
Sorbet?
Mag de Aldi de naam Champagner 
Sorbet gebruiken voor een diep-
vriessorbet die uit 12% champag-
ne bestaat? Dat is de vraag die het 
Europese Hof van Justitie onlangs 
kreeg voorgelegd.

Duitse kookliteratuur
De Franse champagne-boeren, ver-
enigd in de CVIC, menen dat de 
Champagner Sorbet inbreuk maakt op 
de beschermde oorsprongsbenaming 
‘champagne’. Toen Aldi in eerste in-
stantie van de Duitse rechter toestem-
ming kreeg voor dit gebruik, tekende 
de CVIC beroep aan. Het Bundesge-
richtshof heeft nu het Europese Hof 
gevraagd om te laten weten of CIVC 
dergelijk gebruik kan verbieden, met 
name nu ‘champagner sorbet’ ook als 
soortaanduiding in de ‘Duitse kookli-
teratuur’ wordt gebruikt en er boven-
dien ook echt 12% champagne aan 
het product is toegevoegd.

Links: Louis Vuitton ‘On the Road’
               Rechts: LVL XIII

Het inmiddels aangepaste logo van Eurokurier



Ruzie over Uggs
De Amerikaanse schoenenreus 
Deckers heeft het bedrijf Australian 
Leather voor de rechter gesleept 
omdat het in de Verenigde Staten 
schoenen op de markt brengt onder 
de naam Ugg. Deckers bezit een
merkregistratie voor Ugg in de VS
en stelt dat Australian Leather
merkinbreuk pleegt.

Generiek
De Australiërs menen echter dat Deckers 
deze merkrechten nooit had mogen krij-
gen omdat  ‘uggs’ - ooit uitgevonden in Au-
stralië  - gewoon de generieke naam is voor 
schoenen van schapenvacht. Ugg-laarzen 
werden al ruim voor de merkregistratie 
van Deckers naar de VS geëxporteerd, al-
dus Australian Leather, dat dreigt de merk-
registratie nietig te laten verklaren.
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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  - - - - - - - - - - - - -

Heks ≠ Wit Wief
De eigenaar van Heks’nkaas kan de 
merkregistratie van Witte Wievenkaas 
niet tegenhouden. Een heks is een 
persoon met toverkracht, terwijl witte 
wieven naar geestverschijningen ver-
wijzen, aldus het
merkenbureau.
Er is dan ook geen
overeenstemming
en dus geen
merkinbreuk.

Geen merk voor bodybuilder 

Verwijzing
De merkregistratie was aangevraagd door 
een Amerikaanse multinational op het ge-
bied van voedingssupplementen, dat de 
afbeelding van de bodybuilder als zijn logo 
gebruikt.

Niet-onderscheidend
Omdat het om een silhouet gaat van een ty-
pische bodybuilder die zijn spieren laat zien, 

zal de gemiddelde consument in de Euro-
pese Unie deze afbeelding slechts beschou-
wen als een verwijzing naar body-building, 
aldus het Gerecht. Een dergelijk merk is 
volgens het Gerecht niet onderscheidend 
voor voedingssupplementen en kleding.

Kleding
Opvallend is dat het merk ook geweigerd 
is voor kleding omdat het volgens het Ge- 

recht om kleding zou kunnen gaan die spe-
cifiek gemaakt wordt voor body-builders.

Het logo met een silhouet van een bodybuilder kan niet als merk beschermd
worden voor voedingssupplementen en kleding. Dat heeft het Europese
Gerecht eind september bepaald.

Wat Chiever betreft zou dit een prima kledingmerk kunnen zijn 

Aanvraag
merkregistratie
CTM nr.
013060991
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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 lef 
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

Naar onze mening is het BBIE tegenwoordig veel te 
streng bij zuivere beeldmerken. Voor parkeerdiensten 
is deze dikke blauwe P met gestileerde vrachtauto toch 
prima onderscheidend?

Nota bene een depot van het Ministerie van Justitie. 
Deze weigering was toch te voorzien, zou je zeggen.

OK, OK, dan doen we er een plaatje bij, zullen ze bij Justi-
tie gedacht hebben. Weer geweigerd. Dit soort minimale 
beeldelementen helpen tegenwoordig echt niet meer.

Een beetje flauw om het Ministerie van Justitie zo te 
‘bashen’. Maar ja, het is wel ons belastinggeld waarmee 
al deze mislukte depots betaald worden.

Beeldmerk van NOC*NSF, geweigerd voor allerlei produc-
ten en diensten. Ook met de oranje letter: dat zat er in.

Vlaams Belang mag O2 gebruiken
Het Vlaams Belang mag het boek met de titel O2 -
De Ordelijke Opdeling van België, zuurstof voor
Vlaanderen - blijven verspreiden. De rechts-conservatieve
politieke partij maakt geen inbreuk op de rechten van
het Britse Telecom-bedrijf O2. Dat heeft het Hof van
Beroep in Brussel onlangs bepaald.

Geen merkgebruik 
In 2012 had de rechtbank van Brussel het boek nog verboden
omdat het de merkrechten van O2 zou schenden. Volgens het
Hof gebruikt het Vlaams Belang de aanduiding O2 op het
omslag echter niet als merk, maar is het slechts een afkorting
van  het  woord  ‘zuurstof’  dat  ook  in  de
titel  van  het  boek  voorkomt.  Daar  kan
het Britse O2 zich niet tegen verzetten.

Vernietigd 
Voor het Vlaams Belang en schrijver Gerolf
Annemans komt de uitspraak echter te laat:
in 2012 werd de complete voorraad van O2

teruggetrokken en vernietigd.

Geweigerd merk

ALLEEN JIJ BEPAALT
WIE JE BENT

MAAK HET DIEVEN
NIET TE MAKKELIJK


