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Wetgeving

De politie in Dordrecht deelde onlangs 
blikjes met energiedrankjes uit onder de 
sterk op Bacardi Breezer lijkende naam 
‘Pleezer’, als ludiek alternatief voor de 
alcohol mixdrankjes. Bacardi had hier-
voor geen toestemming gegeven en is in 
overleg getreden met de politie over het 
gebruik van Pleezer. 
Het is lang niet het enige voorbeeld van 
een bekend merk, juist ook in de voe-
dingsmiddelenindustrie, dat gebruikt 
wordt voor politieke, maatschappelijke of 
humoristische doeleinden. Strafbaar pla-
giaat? Gewoon een lolletje? Of zelfs een 
voordeel in de vorm van extra publiciteit?
 

Merkenwetgeving 
Uiteraard is niet alle ongevraagde publi-
citeit even schadelijk. Soms kan de merk-
houder er juist voordeel bij hebben. Als 
er echter verwarring dreigt te ontstaan 
met het eigen merk of er reputatieschade 
ontstaat zijn er mogelijkheden om op 

te treden via de merkenwetgeving. 
Hierin staan geen speciale bepalingen 
voor parodiegebruik. De wet stelt onder 
andere dat een merkhouder kan optre-
den tegen een ieder die een identiek of 
overeenstemmend teken gebruikt voor 
identieke of soortgelijke waren, vooral in 
het economisch verkeer.
Het blikje Pleezer gebruikt door de 
Politie Dordrecht zouden we hieronder 
kunnen scharen. Het merk stemt immers 
deels overeen met het merk Breezer en 
het wordt gebruikt voor overeenstem-
mende waren (energiedrankje). Het 
Pleezer drankje is met een duidelijke 

knipoog naar het merk Breezer bedacht 
en waarschijnlijk zou Bacardi in dit geval 
een goede kans maken om via haar mer-
kenregistraties het gebruik van Pleezer te 
laten stoppen. 

Brede bescherming
Met de T-shirts met Sportlijf en Duveltje 
ligt het net weer iets anders. 
Het merk Sportlife is ingeschreven voor 
kauwgum, maar ook voor kleding. Op 
basis van een dergelijke merkinschrijving 
zou in principe wel opgetreden kun-
nen worden tegen het gebruik van het 
overeenstemmende teken Sportlijf op 
soortgelijke waren, namelijk kleding. Een 
merkregistratie valt na vijf jaar overigens 
wel onder een zogenaamde gebruiksver-
plichting, dus moet het merkrecht op het 
merk Sportlife wel door normaal gebruik 
gehandhaafd zijn.
Echter, niet elk merk in de voedingsmid-
delenindustrie zal ingeschreven zijn voor 
kleding of andersoortige artikelen. Wan-
neer de Belgische bierbrouwer Duvel het 
merk Duvel niet heeft ingeschreven voor 
kleding kan hij op basis van het boven-
staande ook niet beweren dat de fabri-
kant van het Duveltje T-shirt soortgelijke 
waren op de markt brengt. Wat nu?

De marketing van een merk 

en het ‘grootbrengen’ tot een 

bekend merk is een wens van 

veel ondernemers. Toch is het 

bezit van een bekend merk 

niet altijd even makkelijk en 

voordelig. Wat te doen als jouw 

Breezer wordt beantwoord met 

een ‘Pleezer’ of je Sportlife een 

‘Sportlijf ’ naast zich krijgt? 

Inbreuk op een bekend merk 

Satiresite De Speld maakte onlangs een parodie op Fanta. De site 
kondigde de lancering van het drankje Fitna aan als ‘het brui-
sende drankje met een bitterzoete nasmaak.’ Het drankje zou als 
nieuw ingrediënt waterstofperoxide bevatten. Coca-Cola stuurde 
een boze brief en vroeg De Speld om alle associaties tussen het 
drankje Fitna en hun producten van de site te verwijderen. Hoewel De Speld van 
mening is dat het hier duidelijk om satire gaat zijn alle verwijzingen naar Coca-
Cola op de site weggehaald. Op de website prijkt nu een advertentie met de tekst: 
‘Fitna: Het bruisende drankje waar geen advocaat genoeg van krijgt’.
 www.speld.nl

In het nieuws

Het merk Sportlife is als merk ingeschreven voor kauwgom, maar ook voor kleding.
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De wetgever in de Benelux heeft er echter voor gekozen om de 
houder van een bekend merk  brede bescherming te bieden, 
waarbij de merkhouder kan optreden tegen elk ander gebruik 
van een identiek of overeenstemmend teken in het economisch 
verkeer, ook al wordt dit niet voor soortgelijke waren en/of 
diensten gebruikt. 
Voorwaarde is dat er geen geldige reden is voor dit gebruik en 
dat er ongerechtvaardigd voordeel wordt behaald of afbreuk 
wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputa-
tie van het merk.

Duveltje
Dit lijkt van toepassing op het Duveltje T-Shirt. Zou Duvel (als er 
geen toestemming is gegeven voor het shirt) op basis van zijn 
bekende merk dan kunnen optreden tegen het gebruik van het 
merk Duveltje op het T-shirt? Het zal dan moeten aanvoeren dat 
er van benadeling sprake is, bijvoorbeeld doordat de reputatie 
van het merk geschaad wordt. Vooral van belang is of er een 
geldige reden is voor het gebruik van Duveltje op het T-shirt. 
Een geldige reden zou gevonden kunnen worden in een paro-
die. Maar is er in dit geval wel sprake van een echte parodie? Is 
Duveltje een komische nabootsing van een bekend merk met 
een andere reden dan een economische? Is er niet eerder spra-
ke van het behalen van ongerechtvaardigd voordeel? Het is zeer 
de vraag of degene die dergelijke T-shirts op de markt brengt, 
zich terecht kan beroepen op de geldige reden.

Wapen
Er staat de merkhouder ten slotte nog een wapen ter beschik-
king om op te treden, namelijk tegen gebruik van zijn merk niet 
voor waren of diensten, wanneer hij door dat gebruik bena-
deeld wordt. Dit nadeel bestaat uit afbreuk aan de onderschei-
dende kracht of de reputatie van het merk. Ook mag degene 
die het merk gebruikt geen ongerechtvaardigd voordeel uit dat 
gebruik trekken. Alleen een geldige reden kan de gebruiker van 
het merk nog redden. 
Parodieën worden vooral gebruikt als middel om kritiek te 
leveren op bepaalde omstandigheden of organisaties. In deze 

kritiek zou de geldige reden voor deze wetsbepaling gevonden 
kunnen worden.
We kunnen concluderen dat een inbreuk op een bekend merk, 
afhankelijk van de merkregistratie, op basis van diverse bepa-
lingen aangepakt kan worden. Een merkregistratie is dan ook 
een machtig wapen wanneer er overeenstemmende tekens 
gebruikt worden die tot verwarring of reputatieschade kunnen 
leiden. 

Friso Onderdelinden
Nederlandsch Octrooibureau

De wetgever in de Benelux heeft ervoor 
gekozen om de houder van een bekend merk 
brede bescherming te bieden

Technisch nieuws

Verhitting zonder hotspots
Bij het verhitten van levensmiddelen kunnen 
‘hot spots’ ontstaan. Deze veroorzaken kwa-
liteitsachteruitgang. Het Amerikaanse bedrijf 
Industrial Microwave Systems (IMS) heeft een 
‘Cylindrical Heating System (CHS)’ ontwikkeld 
en claimt dat het buizensysteem het risico op 
hot spots verlaagt. IMS heeft een patent op 
het apparaatontwerp. CHS kan voor vloeibare 
en semi-vloeibare levensmiddelen worden 
gebruikt, als het maar door een buis stroomt. 
Volgens het bedrijf heeft het systeem naast 
kwaliteitsvoordelen (smaak- en kleurbehoud) 
ook minder ruimte op de fabrieksvloer nodig dan conventi-
onele warmtewisselaars.  
 www.industrialmicrowave.com/foodprocessing.htm

Pompslang
Applikon Analytical introduceert slang-
materiaal dat volgens het bedrijf zeer 
agressieve vloeistoffen kan verpompen 
bij relatief hoge druk en met een hoge 
nauwkeurigheid. Het slangmateriaal 
bestaat uit twee lagen. De binnenste 
laag is plasticvrij, hydrofoob en absor-
beert geen waterige vloeistoffen. De flexibele buitenlaag 
werkt als isolatiemateriaal voor de hitte die ontstaat bij het 
verpompen. Zo staat te lezen in de catalogus van Applikon. 
Butanol, natronloog en zwavelzuur kunnen volgens 
Applikon met de nieuwe Chem Durance slangen perfect 
worden verpompt. 
 www.applikonlab.nl

Simpele inspectie vulniveau 
De Checkmat 753 maakt een sim-
pele inspectie van het vloeistofniveau 
mogelijk. Volgens producent Krones is 
het systeem geschikt voor flessen van 
elke grootte, vorm, materiaal en kleur. 
Het inspectiesysteem heeft een touch 
screen. Gebruikers kunnen software 
updates via een USB-poort installeren. 
De Checkmat 753 gebruikt hoogfrequente metingen om 
het vulniveau in een fles met een nauwkeurigheid van 4 
millimeter te detecteren.
De eerste gebruiker van het systeem is een Duitse brouwer.
 www.krones.com

Goedkoop melkflesje
BASF introduceert samen met ALPLA, produ-
cent van plastic melkflessen, een goedkoop 
alternatief voor plastic flessen voor melk en 
yoghurt. Deze fles is gemaakt van polystyreen, 
BASF’s polystyreen type BX 3580. Deze grond-
stof is bruikbaar op dezelfde machine als waar-
mee PET-flessen worden gemaakt. Polystyreen 
heeft een lagere dichtheid dan PET en het is 
volgens BASF daarom mogelijk om de materi-
aalkosten met 25% te verlagen. Energiekosten 
dalen ook, omdat er bij het vormen van de fles-
sen minder perslucht wordt gebruikt. BASF heeft dit proces 
gepatenteerd.
 www.basf.de

Meer technisch nieuws: www.vmt.nl
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