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Hoe goed kunnen intellectuele eigendomsrechten  
beschermd worden in China? Als een product in China  
wordt aangeboden, is dit dan zonder problemen te  
verkopen in Europa?  
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Blokker: inbreuk op partytent  

 

n het bedrijfsleven leeft  
vaak nog de gedachte dat  
intellectuele eigendoms-  
rechten in China niets  

 

ling dat in China alleen maar pro-  
ducten worden nagemaakt, is in-  
middels echt wel achterhaald.  
Steeds vaker staan daar innovatieve  
bedrijven op die eigen producten  
ontwikkelenen en de rechten hier-  
voor tijdig laten vastleggen.  
In 2015 hebben Chinese bedrijven  
meer dan 1 miljoen nieuwe octrooi-  
en aangevraagd (op een totaal van 3  
miljoen). Om de rechten te bescher-  
men, claimen de Chinese bedrijven  
niet alleen hun rechten in China  
maar vaak ook daarbuiten. Hier-  
door staan Chinese bedrijven  

 
 
 
 
 

steeds vaker als eisende partij in de  
rechtszaal, omdat derden met hun  
rechten aan de haal zijn gegaan.  
Vorige maand spande het Chinese  
bedrijf Zhengte een procedure aan  
tegen Leen Bakker en Blokker.  
Zhengte produceert hoogwaardige  
tuinartikelen en levert die aan  
dealers over de hele wereld. In 2012  
heeft het Chinese bedrijf een nieu-  
we speelse partytent bedacht, een  
tent met een vlindervormig zwe-  
vend dak. Dit komt doordat de vier  
verticale stangen allemaal een  
andere lengte hebben. Het vierkan-  
te dakdoek, lijkt te zweven tussen  

de ranke stangen, doordat er een  
kleine ruimte is vrijgelaten tussen  
de stangen en het doek. Het doek  
zit dan ook niet vast aan de dakleg-  
gers, maar is met lussen van elas-  
tiek hieraan vastgemaakt. Om de  
rechten op deze unieke vormge-  
ving goed te beschermen, heeft het  
bedrijf ook modelbescherming  
aangevraagd in diverse landen,  
waaronder de Europese Unie.  
Als Leen Bakker (met 170 winkels)  
en Blokker (474 winkels) een verge-  
lijkbare partytent gaan verkopen  
(Le Sud paviljoen Grimaud), pikt  
Zhengte dit niet. De zaak komt  

uiteindelijk bij de rechter en die  
moet beoordelen of de claim van  
Zhengte op het modellenrecht wel  
rechtmatig is. Als eerste kijkt de  
rechter of de tent van Zhengte wel  
aan de eisen voldoet voor een mo-  
del. Er zijn namelijk al tenten met  
een vlinderdak. Alle voorbeelden  
die Blokker overlegt, zijn anders,  
er is geen identieke tent gevonden.  
Het model is dus nieuw. Daarnaast  
voldoet het model ook aan de eis  
van ’eigen karakter’. De tent is  
ranker en minder lomp, waardoor  
de totaalindruk anders is. Het  
modelrecht blijft in stand.  

Dat is een tegenslag voor Blokker  
want de Le Sud partytent is vrijwel  
hetzelfde. De rechter oordeelt dat  
er sprake is van inbreuk. De tent  
mag niet langer worden verhan-  
deld, de proceskosten moeten  
worden betaald en Leen Bakker  
moet vertellen bij welke Chinese  
fabrikant alles is ingekocht, zodat  
Zhengte die ook kan aanpakken.  
Een eye-opener. Als je producten  
invoert in de EU, check dan altijd  
bij de fabrikant of er geen inbreuk  
wordt gemaakt op de rechten van  
derden en eis een vrijwaring hier-  
voor.  

 
  

 


