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De voorzitter van de Gentse rechtbank van koophandel moest zich
onlangs uitspreken over een stakingsvordering van ’s lands grootste
Mrs.-verkiezing, Mrs. Belgium Globe. Die meende dat concurrent
Mrs. België/Belgique inbreuken had gepleegd op haar Beneluxmerken, door een gelijkaardig verkiezingsteken te gebruiken. De organisatie beriep zich op haar merkbescherming die voortvloeit uit artikel
2.20.1 van het Benelux-verdrag over intellectuele eigendom. De
voorzitter verwierp de vordering.

Yves Vandendriessche
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of geografische naam. Elk van de merken verwijzen immers net naar België.

die van de Gentse voorzitter. Hoewel
Miss België niet in het gelijk werd gesteld op grond van de leden b) en d) van
het artikel 2.20.1 van het BVIE, maar
wel op grond van lid c), neemt dat immers niet weg dat nog steeds van een
overeenstemmend teken sprake moet
zijn. Ondanks de aanzienlijke visuele
verschillen, heeft de Brusselse voorzitter de auditieve overeenstemming als
voldoende gewichtig beschouwd. Ook
rijst de vraag of daarbij niet te lichtzinnig over het verschil in voorzetsels werd
gegaan.
Op één punt komen beide voorzitters
niettemin overeen: ook de Brusselse
voorzitter besloot tot een gering onderscheidend vermogen en stelde meerbepaald een intrinsieke noodzaak vast:
‘het is onmogelijk de zaak anders te
noemen’.
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ter onderscheiding van (soortgelijke) Belgium Globe werd in mei 2008 zelf
waren of diensten als die waarvoor het veroordeeld in een gelijkaardige zaak,
merk werd ingeschreven. Er moet over- ook voor het gebruik van een Mrs.
eenstemming zijn op auditief, visueel Belgium-merk. De eiser toen was de oren/of conceptueel vlak, waarbij soms ganisatie achter Miss België, die met Conclusie
aanvullend nog een verwarringsgevaar succes de bescherming van haar mer- De beschrijvende merktekens die door
in hoofde van het publiek vereist is. ken inriep voor de Brusselse rechtbank de verschillende verkiezingen worden
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neer de bescherming ervan wordt ingehet merk.
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weerster en het beeld en woordmerk
uitzondering op de vrijheid van handel
van eiseres. De totaalindruk van het tespeelt. Gelet op de geringe originaliteit
ken van verweerster wekt een volledig
door het combineren van de landsnaam
verschillende indruk bij het normaal
met een voorzetsel dat een verkiezing
aandachtig publiek met een gemiddelinsinueert, kan een merkdepot inderde intelligentie dat geconfronteerd
daad al gauw concurrentieverstoring in
wordt met het merk van eiseres.’ Voor
de hand werken, en ertoe leiden dat de
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heid. Een en ander volgt overduidelijk
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het enige verwondering dat de tegeneis
zonder veel woorden als manifest ongeVoorz. Kh. Gent 12 mei 2010, A/10/00719 (zie
grond werd afgewezen. Meest frappant
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