
PERSBERICHT 

New Yorkse rechter maakt einde aan monopolie op verzoek Uden’s bedrijf 

Na bijna 4 jaar procederen heeft een New Yorkse federale rechtbank alle eisen van Schutte Bagclosures 

(“Schutte”), met hoofdvestiging in Uden, Nederland, tegen Kwik Lok Corporation (“Kwik Lok”), met 

hoofdvestiging in Yakima, Washington, V.S., toegewezen en alle tegeneisen van Kwik Lok afgewezen.  

Kwik Lok heeft vele tientallen jaren een wereldwijd monopolie gehad op de – meestal - vierkante 

sluitingen voor o.a. broodzakken, zakken fruit en andere plastic verpakkingen voor voeding. Kwik Lok 

heeft al die tijd de deur voor concurrenten dicht weten te houden met een beroep op haar 

merkregistraties voor de vorm van de zaksluiting. 

                                                                          

De merkregistratie van Kwik Lok     De “Clipps” sluiting van Schutte 

Omdat merkhouders exclusieve rechten hebben op hun merk en merkregistraties onbeperkt verlengd 

kunnen worden, slaagde Kwik Lok er lang in concurrenten uit de markt te houden door (te dreigen met) 

gerechtelijke procedures wegens merkinbreuk. De New Yorkse rechter heeft daar nu op verzoek van 

Schutte een eind aan gemaakt door te beslissen dat de zaksluitingen “functioneel” zijn, en niet als merk 

gezien kan worden. Bovendien heeft de rechter beslist dat de Amerikaanse merkregistratie voor de 

vorm van de sluiting vernietigd moet worden.  De rechter heeft ook aangegeven dat zelfs al zou er een 

geldig merkrecht zijn op de vorm van de sluitingen, er geen sprake kan zijn van verwarringsgevaar bij het 

relevante publiek als Schutte haar Clipps sluitingen op de Amerikaanse markt zou brengen.  

Dezelfde partijen stonden eerder tegenover elkaar in Nederland, en ook de Nederlandse rechter besliste 

dat Kwik Lok geen geldige merkrechten op haar zaksluitingen kan hebben.  

Zie bijgaand de uitgebreide beslissing van rechter John J. Koeltle waarin Schutte op alle fronten in het 

gelijk wordt gesteld. Met deze uitspraak kan Schutte nu de Amerikaanse markt betreden en een 

alternatief bieden voor de sluitingen van Kwik Lok. Kwik Lok kan echter nog in hoger beroep gaan. 

Schutte Bagclosures werd in de New Yorkse procedure bijgestaan door Carl M.R. van der Zandt en Marc 

Reiner, partners van het New Yorkse advocatenkantoor Hand Baldachin & Amburgey LLP.   
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