Als ondernemer krijgt u met heel wat juridische aspecten te maken. Om een helder inzicht te
krijgen in deze soms moeilijke materie wijst Crivits & Persyn u graag de weg. In onze
nieuwsbrief belichten we elke maand een recent juridisch topic dat relevant kan zijn voor u
en uw onderneming. Voor meer specifiek advies of een antwoord op concrete vragen staan
we u graag persoonlijk te woord.

In Recht in de Onderneming nr. 74 - 26 maart 2019:
Is uw merk of handelsnaam wel zo sterk als u denkt?
Namen, logo’s, slogans … vormen veelal een essentieel bestanddeel
van het bedrijfspatrimonium. Bescherming daarvan is dan ook uiterst
belangrijk om uw concurrentiepositie te verstevigen of op zijn minst te
bestendigen. Dat kan door actief een merkdepot te nemen (op
Europees, internationaal of Benelux-niveau), maar ook stilzitten wordt
beloond. Door eenvoudigweg een bepaalde benaming in gebruik te
nemen verwerft u in de regel immers automatisch, zonder vereiste van
depot, een lokaal recht op handelsbenaming.

De kogel is door de kerk: het
nieuwe Wetboek van
Vennootschappen en
Verenigingen

De waarde van een merk of handelsbenaming hangt af van de
omstandigheden en is niet noodzakelijk constant. De mate aan
originaliteit zal grotendeels de sterkte of zwakte ervan uitmaken en zal
bepalen hoe dicht concurrenten het teken of merk mogen benaderen.
Ook kan de waarde van een merk fluctueren als gevolg van het
gebruik door de merkhouder en de inburgering die daaruit voortvloeit.
Als die inburgering echter te sterk wordt en het publiek het merk als
een soortnaam begint te gebruiken, ook voor concurrerende
producten, dan riskeert u als merkhouder alle bescherming te
verliezen.

In eerdere nieuwsbrieven (nrs. 41
en 58) meldden we u dat u zich
deze legislatuur nog zou mogen
verwachten aan een nieuw
Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen (kort het ‘WVV’).
Hoewel de val van de regering
even roet in het eten leek te
gooien, werd het WVV op 28
februari 2019 alsnog gestemd.

Lees meer...

Seminaries en studiedagen
In onze nieuwsbrief houden we u graag op de hoogte van de
seminaries en studiedagen waarop onze advocaten spreken. Die
staan dikwijls open voor iedere geïnteresseerde en niet alleen voor
specifieke beroepsgroepen. Wenst u een seminarie of studiedag bij te
wonen? Klik gewoon door op de bijhorende link. Heeft u daarover
vragen? Stuur ons gerust een e-mail advocaten@crivits-persyn.be

Het WVV voert een verregaande
vereenvoudiging van het
vennootschapsrecht en
verenigingsrecht door, zij het
gepaard met enkele wijzigingen en
fundamentele vernieuwingen. In
onze volgende nieuwsbrief lichten
we de belangrijkste nieuwigheden
alvast verder toe.

Lees meer...

Is uw merk of handelsnaam wel zo sterk als u denkt?

Yves Vandendriessche
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Namen, logo’s, slogans … vormen veelal een
essentieel bestanddeel van het bedrijfspatrimonium.
Bescherming daarvan is dan ook uiterst belangrijk
om uw concurrentiepositie te verstevigen of op zijn
minst te bestendigen. Dat kan door actief een
merkdepot te nemen (op Europees, internationaal of
Benelux-niveau), maar ook stilzitten wordt beloond.
Door eenvoudigweg een bepaalde benaming in
gebruik te nemen verwerft u in de regel immers
automatisch, zonder vereiste van depot, een lokaal
recht op handelsbenaming.
De waarde van een merk of handelsbenaming hangt
af van de omstandigheden en is niet noodzakelijk
constant. De mate aan originaliteit zal grotendeels de
sterkte of zwakte ervan uitmaken en zal bepalen hoe
dicht concurrenten het teken of merk mogen
benaderen. Ook kan de waarde van een merk
fluctueren als gevolg van het gebruik door de
merkhouder en de inburgering die daaruit voortvloeit.
Als die inburgering echter te sterk wordt en het
publiek het merk als een soortnaam begint te
gebruiken, ook voor concurrerende producten, dan
riskeert u als merkhouder alle bescherming te
verliezen.
Het merkenrecht
Een origineel merk is in de regel een sterk merk. Denk maar aan Apple,
dat computers (mee) op de kaart zette en hiervoor een uiterst
onderscheidend teken hanteert. De bescherming die Apple hierop geniet,
is maximaal te noemen: enerzijds is er geenszins sprake van een
beschrijvend karakter (dat zou anders liggen mocht het bedrijf appels op
de markt brengen), anderzijds is er (vooralsnog) ook helemaal geen
verwatering van het merk aan de orde en dreigt het merk niet te worden
gebruikt als soortnaam.
Dat betekent niet dat beschrijvende merken nooit voor inschrijving in
aanmerking zouden komen. Als deposant zult u er toch in slagen een
beschrijvend merk te deponeren als u via publiciteit of andere
inspanningen kunt aantonen dat uw teken door het relevante publiek als

Daar blijft het echter niet bij. De
komende maanden kan u samen
met ons het WVV in al haar
facetten verkennen onze nieuwe
rubriek ‘WVV in de kijker’. In deze
rubriek zullen we telkens op een
praktische manier een thema
uitlichten en u de meest essentiële
informatie over dit thema
meegeven.

Rechtsbijstandverzekering
binnenkort fiscaal aftrekbaar?

Op 18 februari 2019 werd een
wetsvoorstel neergelegd in het
parlement om de
rechtsbijstandsverzekering
toegankelijker te maken.
Het wetsvoorstel voorziet een
belastingvermindering voor de
premies van
rechtsbijstandsverzekeringen mits
deze aan een aantal strikte
voorwaarden inzake gedekte
risico's, minimale dekking,
waarborg en wachttermijnen
voldoen. Er zal een
belastingvermindering van 40%
worden toegekend op
verzekeringspremies tot 310 euro.
De rechtsbijstandverzekering zou
ook een ruimere dekking hebben
en verplicht worden uitgebreid
naar bouwgeschillen en
echtscheidingen. De
maximumwaarborg van de
verzekering wordt vastgesteld op
ten minste (i) 13.000 euro per
geschil in burgerlijke zaken, (ii)

een merk wordt opgevat en dus is ingeburgerd. Bij te verregaande
inburgering dreigt een merk echter te verwateren en zal het aan
bescherming inboeten. Tal van merken hebben dit lot ondergaan, zoals
Pampers, Bic, Aspirine, Kodak, Polaroid …
Om verwatering te vermijden moet u als merkhouder een actief beleid
voeren. U dient inbreuken na te jagen en diverse maatregelen te nemen
om uw onderscheidend vermogen te vrijwaren. Het Benelux-merkenrecht
bevat daartoe sinds 1 maart 2019 een concreet actiemiddel. Als
merkhouder kunt u voortaan verzoeken aan uitgevers van
woordenboeken, encyclopedieën of andere naslagwerken die in de
weergave van een merk de indruk wekken dat er sprake is van een
soortnaam om onmiddellijk - uiterlijk bij de volgende uitgave van het werk te vermelden dat er sprake is van een ingeschreven merk. Hiermee volgt
het Benelux-merkenrecht het voorbeeld van het Europese recht, dat al
sinds 2017 een gelijkaardige mogelijkheid inschreef in de verordening op
het (Europese) Uniemerk.
Recht op handelsbenaming
Voor handelsbenamingen gelden een aantal bijzondere principes. Het
recht op handelsbenaming is een lokaal recht dat automatisch ontstaat
door de eenvoudige ingebruikname van een benaming.
In tegenstelling tot wat voor merken het geval is, leveren ook zuiver
beschrijvende of zelfs banale benamingen automatisch bescherming op
als handelsbenaming. Toch heeft ook hier de originaliteit van de
benaming invloed. Een inbreuk op een handelsbenaming is immers pas
aan de orde zodra er gevaar voor verwarring is. Dit wordt klassiek
beoordeeld op drie niveaus:
1. de gelijkenis tussen de namen;
2. de gelijkaardigheid van de commerciële activiteit;
3. de geografische uitstraling van de ondernemingen (het lokale aspect).
Een beschrijvende handelsbenaming zal in de regel een lagere graad aan
bescherming opleveren. De gelijkenis tussen de benamingen zal minder
doorwegen en de concurrent in kwestie zal zich op de andere vlakken
(territoriaal en wat betreft de activiteiten) meer toenadering kunnen
permitteren. Het tegendeel is waar als de handelsbenaming een grote mate
aan onderscheidend vermogen vertoont. Net zoals in het merkenrecht
kan het teken bovendien aan bescherming winnen dankzij inburgering.
Zo zal ‘Schoenmaker Verhelst’ die gevestigd is in Oostende zich maar
moeilijk kunnen keren tegen een schoenmaker met dezelfde
handelsbenaming in Gent. Is er echter sprake van een keten, die volop
reclame maakt met deze benaming en zich tot ver buiten Oostende
profileert, dan liggen de zaken anders.
Nog parallel met het merkenrecht kan de bescherming verloren gaan
wanneer er sprake is van verwatering. In dat geval verliest de
handelsbenaming als gevolg van haar eigen succes elk onderscheidend

13.500 euro voor strafzaken, (iii)
3.375 euro voor een geschil m.b.t.
echtscheiding of wettelijke
samenwoning en (iv) 6.750 euro
voor contractuele geschillen in de
bouw.
Het is voorlopig afwachten of dit
wetsvoorstel effectief een vervolg
zal krijgen.

Groep van 10 bereikt akkoord
over ontwerp IPA 2019-2020
Om de twee jaar sluiten de sociale
partners in de Groep van 10 een
interprofessioneel akkoord (IPA)
af. Dit akkoord legt het kader vast
voor de privésector inzake
bijvoorbeeld de loonnorm en het
minimumloon. Op 25 februari
2019 kwamen de sociale partners
tot een ontwerp van
interprofessioneel akkoord voor
2019-2020. De belangrijkste
krachtlijnen volgen hierna.
De loonnorm wordt verhoogd van
0,8% naar 1,1%. Als gevolg
daarvan kunnen de lonen
maximaal 1,1% stijgen, maar hoe
de stijging concreet wordt ingevuld
hangt af van het sectoraal- of
ondernemingsniveau. Ook de
minimumlonen zouden op 1 juli
2019 met 1,1% verhoogd worden.
Werknemers kunnen momenteel
100 overuren vrijwillig presteren
die dan uitbetaald worden. Dit zou
door IPA 2019-2020 verhoogd
worden tot 120 uren.
Het ontwerp van het IPA voorziet
ook in een verhoging van de

vermogen en kan de onderneming er niet meer mee worden
geïdentificeerd.
Besluit
Het verdient steeds de voorkeur om in te zetten op originaliteit, of het nu
om een merkdepot gaat of om het kiezen van een passende
handelsbenaming. Dat betekent echter niet dat merken of
handelsbenamingen met minder (of zelfs zonder) onderscheidend
vermogen nooit bescherming kunnen opleveren. Als u als rechtenhouder
trouwens verregaande publicitaire inspanningen levert om uw merk of
teken ingeburgerd te zien, dan kunt u de sterkte ervan ook positief
beïnvloeden. De keerzijde van die medaille is dat u steeds moet waken
over het risico op verwatering van uw merk of teken. Dat vereist onder
meer een performant beleid tegenover de concurrentie.
Wilt u meer weten over de mogelijke bescherming van uw merk of
handelsnaam
en/of
actiemogelijkheden
tegen
inbreukmakende
concurrenten, dan staan we u graag bij met info en advies.
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tussenkomst van de werkgever
(70%) in het woon-werkverkeer
voor werknemers die gebruik
maken van het openbaar vervoer.
Dit zou vanaf 1 juli 2020
bovendien van toepassing zijn
voor woon-werkverkeer van
minder dan 5 kilometer.
Merkwaardig is dat de regels rond
het stelsel van werkloosheid met
bedrijfstoeslag werden versoepeld.
Dit gaat in tegen een eerdere
jobdeal. De leeftijdsvoorwaarde
voor mensen met een lange
loopbaan of zwaar beroep wordt
59 jaar in 2019 en in geval van
herstructurering 58 jaar. Ook voor
de landingsbanen wordt de
instapleeftijd van 55 jaar
behouden, doch enkel bij een 4/5e
regeling.

Seminaries en studiedagen

Crivits & Persyn Advocaten
advocaten@crivits-persyn.be
In onze nieuwsbrief houden we u graag op de hoogte
van de seminaries en studiedagen waarop onze
advocaten spreken. Die staan dikwijls open voor
iedere geïnteresseerde en niet alleen voor specifieke
beroepsgroepen. Wenst u een seminarie of studiedag
bij te wonen? Klik gewoon door op de bijhorende link.
Heeft u daarover vragen? Stuur ons gerust een e-mail
advocaten@crivits-persyn.be
Legal Talks@Crivits & Persyn on location: Een premie voor uw
nachtrust.
Over
de
verzekerbaarheid
van
bestuursaansprakelijkheid (27 maart 2019)
Op woensdag 27 maart gaat onze derde Legal Talks door, dit keer ‘on
location’. Callant verzekeringen stelt uitzonderlijk haar kasteeldomein voor
ons open. Meesters Rik Crivits en Bram Baert van ons kantoor geven
samen met Frederik De Blieck, Underwriting Manager Financial Lines
Commercial bij AIG, een uiteenzetting over de verzekerbaarheid van
bestuurdersaansprakelijkheid.
Locatie : domein De Cellen, Kappellestraat 113, 8020 Oostkamp

Bezwaar tijdens openbaar
onderzoek niet langer vereist
voor beroep tegen
omgevingsvergunning
In onze nieuwsbrief van december
2017 (nr. 61) wezen we op de
nieuwe voorwaarde om
voorafgaand bezwaar in te dienen
tijdens het openbaar onderzoek
voor belanghebbenden die een
omgevingsvergunningen willen
aanvechten. Lieten zij na dit te
doen, dan konden zij –
behoudens een aantal strikte
uitzonderingsgevallen - niet langer
juridische actie ondernemen tegen
die vergunning bij de Deputatie
en/of de Raad voor
Vergunningsbetwistingen.

Het Vlaamse Woninghuurdecreet (28 maart 2019)
Op 28 maart 2019 geeft meester Alex De Visscher, in samenwerking met
Legal News, tijdens het seminarie Het Vlaamse Woninghuurdecreet een
uiteenzetting omtrent “de verplichtingen tijdens de huur”.
Locatie: Holiday Inn Gent Expo, Maaltekouter 3, 9051 Gent
Meer info: https://legalnews.be

Universiteit Antwerpen: Postgraduaat in de preventieadviseur
niveau 1 (29 maart 2019)
In het kader van het postgraduaat in de preventieadviseur geeft meester
Chris Persyn op 29 maart een uiteenzetting inzake juridische,
economische en organisatorische aspecten van veiligheid.
Locatie: Campus Drie Eiken, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk
Meer info: specifieke doelgroep

Congres Navorming 2019 - Provinciaal Veiligheidsinstituut (13
mei 2019)
Op 13 mei verzorgt meester Chris Persyn twee uiteenzettingen tijdens het
Congres Navorming dat georganiseerd wordt door het Provinciaal
Veiligheidsinstituut van de Provincie Antwerpen. Tijdens de sessie
Aansprakelijkheid inzake arbeidsveiligheid schetst hij aan de hand van
concrete voorbeelden uit de rechtspraak hoe de strafrechtelijke vervolging
bij een arbeidsongeval concreet verloopt en - vooral - wie finaal kan
worden gestraft. Bijzondere aandacht gaat hierbij naar de impact van
recente rechtspraak.

Deze voorwaarde werd door het
Grondwettelijk Hof met een recent
arrest van 14 maart 2019
vernietigd. Het Hof was van
oordeel dat het vereiste van een
voorafgaand bezwaar tijdens het
openbaar onderzoek de toegang
tot de administratieve
beroepsinstanties teveel
belemmert. Tijdens het openbaar
onderzoek hebben
belanghebbenden immers nog
geen kennis van de inhoud van de
gemotiveerde beoordeling door het
bevoegde bestuur en de daarbij
gepaard gaande vereiste adviezen,
zodat ze niet steeds met kennis
van zaken kunnen ageren. Deze
drempel tot de rechtstoegang wordt
door het arrest nu opnieuw
weggewerkt. Uiteraard blijft het wel
nog steeds belangrijk om
eventuele bezwaren tijdens het
openbaar onderzoek in te dienen,
zodat het vergunningverlenend
bestuur hiermee rekening kan
houden bij de beoordeling van de
vergunningsaanvraag.

Daarnaast geeft hij een uiteenzetting over de Juridische aspecten bij KB
psychosociale risico’s. Tijdens deze infosessie wordt door een
juridische bril gekeken naar het KB van 28/04/2014 over de preventie van
psychosociale risico’s op het werk.
Locatie: Provinciaal Vormingscentrum Malle, Smekenstraat 61, 2390
Malle
Meer info: www.navorming-pvi.be
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