
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Trademark protection and freedom of expression : an inquiry into the conflict
between trademark rights and freedom of expression under European, German,
and Dutch law

Sakulin, W.

Publication date
2010

Link to publication

Citation for published version (APA):
Sakulin, W. (2010). Trademark protection and freedom of expression : an inquiry into the
conflict between trademark rights and freedom of expression under European, German, and
Dutch law. [Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/trademark-protection-and-freedom-of-expression--an-inquiry-into-the-conflict-between-trademark-rights-and-freedom-of-expression-under-european-german-and-dutch-law(e7c497fc-4281-4d2e-b2b4-d15588ac972a).html


 

 

Samenvatting 

 
 
 
 

Dit boek bevat een analyse van het conflict tussen merkrechten en de vrije 
meningsuiting in de Europese context. Daarbij stond de volgende onderzoeksvraag 
centraal: Vormt de uitoefening van ‘Europese merkrechten’ - dat zijn (i) de rechten uit de 
Europese Merkenverordening en (ii) nationale merkrechten die door de Merkenrichtlijn 
zijn geharmoniseerd - een disproportionele inperking op de vrije meningsuiting van 
derden zoals deze is beschermd onder art. 10 EVRM? 

 
Om deze vraag te beantwoorden, heb ik in eerste instantie gekeken naar de belangen 

die worden beschermd door enerzijds merkrechten en anderzijds de vrije meningsuiting 
en de rechtvaardiging voor de bescherming van deze belangen. Dit omdat bij het afwegen 
tussen merkrechten en de vrije meningsuiting de noodzaak bestaat om de 
gerechtvaardigde belangen achter deze rechten tegen elkaar af te wegen. In hoofdstuk 2 
heb ik onderzocht of Europese merkrechten gerechtvaardigd kunnen worden door 
bepaalde rechtvaardigingstheorieën. In hoofdstuk 3 ben ik de vraag nagegaan of de vrije 
meningsuiting van art. 10 EVRM kan, of moet, fungeren als een beperking van 
merkrechten, en zo ja, welk beschermingsniveau deze vrijheid aan derden zou bieden.  

 
Ik heb verdedigd dat het beste evenwicht tussen merkrechten en de vrije meningsuiting 

kan worden gevonden en het minste chilling effect zal optreden als het merkenrecht zelf 
duidelijke beperkingen zou bevatten en als het ruimte zou bieden voor een afweging met 
de vrije meningsuiting. In dit kader heb ik twee treden van mogelijke afweging binnen 
het merkenrecht onderzocht. In hoofdstuk 4 onderzocht ik de eerste trede: de afweging 
tussen merkrechten en de vrije meningsuiting bij het toekennen of terugroepen van 
merkrechten. Een dergelijke afweging kan worden gemaakt onder bepaalde 
weigeringsgronden van de inschrijving van merken en gronden van verval. In hoofdstuk 
5 onderzocht ik de tweede trede: de afweging tussen de beschermingsomvang van 
merken en de vrije meningsuiting van derden. 

 
Dit boek richt zich op relevante Europese regelingen, en jurisprudentie van Europese 

instanties, m.n. het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (‘HvJEG’), het 
hof van eerste Aanleg van de Europese Gemeenschappen (‘HvEAEG’) en het Europese 
Hof voor de Mensenrechten (‘EHRM’). Daarnaast heb ik wetten en uitspraken van 
rechters uit Duitsland en Nederland nader onderzocht en ging ik in enkele gevallen dieper 
in op andere Europese rechtssystemen. Een aantal keer wordt verwezen naar regelingen 
en uitspraken uit de Verenigde Staten van Amerika. 

 
 
In hoofdstuk 1 heb ik uitgelegd dat het conflict tussen merkrechten en de vrije 

meningsuiting in de afgelopen 25 tot 30 jaar dramatisch is gegroeid, omdat merken 
sociale, culturele of politieke betekenissen zij gaan aannemen en omdat de vrije 
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meningsuiting is uitgebreid naar commerciële communicatie. Verder heb ik de 
belangrijkste elementen van het conflict uiteengezet. Daarbij begon ik met het schetsen 
van twee basisfuncties van merken: (1) de identificatiefunctie: het deel van het merk dat 
consumenten informeert over producteigenschappen en hun daardoor in staat stelt 
economische besluiten te nemen; en (2) de communicatiefunctie: een functie die door 
merkhouders in de reclame wordt gebruikt om met consumenten te communiceren.  

Daarnaast is het belangrijk om te stil te staan bij het feit dat merken idiosyncratisch 
zijn. Daarmee bedoel ik dat merken meerdere betekenissen tegelijkertijd kunnen hebben. 
Dit kunnen één of meerdere commerciële betekenissen zijn naast eventuele sociale, 
culturele of politieke betekenissen. Ik heb verdedigd dat het merkenrecht een onderscheid 
moet maken tussen de verschillende betekenissen en dat een keuze moet worden gemaakt 
tussen te beschermende betekenissen en betekenissen die vrij moeten blijven voor het 
gebruik door derden. Een laatste belangrijke element van het conflict tussen 
merkbescherming en de vrije meningsuiting is dat het hierbij gaat om een conflict tussen 
twee onverenigbare communicatievormen: monologische en dialogische communicatie. 
Merkrechten vallen in de monologische categorie omdat zij merkhouders controle 
verschaffen over (de betekenis van) hun merken en omdat zij niet gericht zijn op een 
antwoord of repliek. De vrije meningsuiting valt in de dialogische categorie omdat zij de 
vrijheid omhelst de inhoud en betekenis van merken te beïnvloeden of te veranderen en 
omdat zij (impliciet) erop gericht is een antwoord of repliek uit te lokken of om het 
publieke debat aan te wakkeren. 

 
In hoofdstuk 2 heb ik de Europese merkrechten geanalyseerd tegen de achtergrond 

van rechtvaardigingstheorieën. Daarbij heb ik gebroken met de mythe dat alles van 
waarde juridische bescherming zou verdienen of dat het investeren in (merkgerelateerde) 
reclame automatisch een vorm van merkbescherming zou rechtvaardigen. Vanuit het 
perspectief van verdelende rechtvaardigheid zijn exclusieve merkrechten alleen te 
rechtvaardigen als deze te verklaren zijn door een gefundeerde rechtvaardigingstheorie. 
Dit omdat merkrechten derden uitsluiten van bepaalde soorten gebruik van het merk.  

Ik heb aangetoond dat merkrechten tegen verwarringwekkend gebruik door derden 
gerechtvaardigd kunnen worden door economische theorieën zoals de zoekkosten theorie 
of de theorie van dynamische efficiëntie. Merkrechten die het onderscheidend vermogen 
of de reputatie van een merk beschermen kunnen mogelijk worden gerechtvaardigd door 
een afgeleide versie van John Locke’s theorie van het recht op de vruchten van de eigen 
arbeid. Deze laatste theorie rechtvaardigt eigendomsrechten met beroep op de arbeid of 
inspanning van de rechthouder, maar zij maakt daarbij heel duidelijk dat rechten die zijn 
gebaseerd op een dergelijk morele grondslag, ingeperkt dienen te worden zodat derde 
partijen niet overmatig worden beperkt in hun handelingsvrijheid. In Locke’s theorie 
wordt dit bereikt door te stellen dat ‘voldoende van gelijke waarde’ moet overblijven 
voor derden.  

In de analyse van de rechtvaardigingstheorieën ben ik ook ingegaan op het 
interpretatie vehikel of de ‘grondslag’ die door het HvJEG wordt aangehaald, de doctrine 
van de wezenlijke functie van het merk. Daarbij heb ik gewezen op de inherente 
beperkingen van deze doctrine. Zij beperkt zich tot een beschrijving van een positieve 
functie van een merk – de onderscheidingsfunctie - en heeft daardoor de schijn van een 
utilitaire of economische theorie. Echter mist zij het essentiële normatieve element van 
een utilitaire theorie, namelijk dat een rechtvaardiging voor rechten alleen dan en alleen 
in die omvang bestaat als de positieve effecten zwaarder wegen dan de negatieve. 
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Merkfuncties die per saldo geen positieve effecten creëren moet geen bescherming 
toekomen. Het is spijtig, maar niet verbazingwekkend dat het HvJEG in recente 
uitspraken ertoe is overgegaan de beschermingsomvang van merkrechten op te rekken tot 
alle merkfuncties. Het Hof heeft daarbij nagelaten een normatieve afweging te maken 
tussen die positieve en negatieve gevolgen van een dergelijke uitbreiding.  

In het vervolg van hoofdstuk 2 heb ik belangrijke elementen van het Europese 
merkenrecht gelegd langs de lat van de rechtvaardigingstheorieën. Daarbij werd duidelijk 
dat bepalingen zoals de identiteitsbescherming, de bescherming tegen indirecte 
verwarring of ‘post-sales’-verwarring, en de bescherming van het onderscheidend 
vermogen of de reputatie verder strekken dan een mogelijke rechtvaardiging door de 
theorieën. In feite is de omvang van merkbescherming continu uitgebreid en omvat deze 
nu de verstrekkende verbodsmogelijkheden. Merkhouders kunnen soorten van 
merkgebruik verbieden die positief zijn voor consumenten of die van sociale, culturele of 
politieke waarde kunnen zijn.  

Ik concludeerde dat merkrechten niet geheel kunnen worden gerechtvaardigd door 
rechtvaardigingstheorieën en ik heb verdedigd dat dit gemis stellig in aanmerking moet 
worden genomen bij afwegingen tussen merkrechten en de vrije meningsuiting van 
deden.  

 
Hoofdstuk 3 heeft getoond dat de vrije meningsuiting, zoals beschermd door artikel 

10 van het Europese Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden (‘EVRM’), sterke bescherming kan bieden aan derden die een 
merk willen gebruiken. Lidstaten van het EVRM zijn verplicht te waarborgen dat de 
uitoefening van merkrechten niet in strijd is met art. 10 EVRM. Daarnaast rust op hen de 
positieve verplichting om te garanderen dat merkrechten de diversiteit van 
uitdrukkingsvormen en mogelijkheden niet overmatig belemmeren.  

Zoals ik boven heb gesteld zou de best mogelijke waarborg voor de vrije 
meningsuiting worden gevonden en zouden chilling effects het meest worden 
teruggedrongen als oplossingen voor het conflict worden geïntegreerd in het merkenrecht 
zelf. Dit kan op verschillende manieren worden bereikt. Als eerste ligt er een taak voor de 
wetgever om het merkenrecht zo in te richten dat er geen onevenredige beperking van de 
vrije meningsuiting zal optreden. Ten tweede kunnen merkregistratiebureaus de ‘open’ 
voorwaarden voor merkregistratie interpreteren in het licht van de vrije meningsuiting. 
Ten derde kunnen individuen in lidstaten van het EVRM voor de nationale rechter de 
bescherming van art. 10 EVRM inroepen in juridische procedures vanwege vermeent 
merkinbreuk. Artikel 10 EVRM werkt in deze zin door in rechtsverhoudingen tussen 
individuen. Nationale rechters moeten ervoor zorgen dat art. 10 EVRM niet wordt 
geschonden. Dit kan op twee verschillende manieren. Ten eerste kunnen rechters de 
‘open’ normen van het merkenrecht zelf interpreteren in het licht van de vrije 
meningsuiting. Als deze vorm van interne afweging niets oplevert of niet mogelijk is – 
zoals in het geval van art. 5.3 van het Duitse Grundgesetz - bestaat er een tweede 
mogelijkheid. Rechters kunnen een merkrecht en de vrije meningsuiting extern tegen 
elkaar afwegen in een mensenrechtelijk toetsingskader. Daarbij wordt het merkrecht 
zoals beschermd door art.1 van het Eerste Additionele Protocol van het EVRM – het 
recht op eigendom – afgewogen tegen art. 10 EVRM.  

Verder heb ik de rechtvaardigingstheorieën van voor de vrije meningsuiting bekeken, 
omdat deze een belangrijke rol spelen bij interpretatie van de vrijheid. De klassieke 
rechtvaardigingstheorieën van de niet-commerciële uitingsvrijheid benadrukken dat 
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maatschappelijk relevante uitingen sterke bescherming verdienen ook al zijn deze 
overdreven, beledigend, tegendraads, of onjuist. Ook deze uitingen kunnen bijdragen aan 
het vinden van de waarheid en aan bepaalde processen in een democratie. Een andere 
theorie stelt dat de vrije meningsuiting bijdraagt aan de zelfontplooiing van individuen. 
De klassieke theorieën rechtvaardigen de vrije meningsuiting voor maatschappelijk 
relevante uitingen en leggen de nadruk op deelnemers aan een publiek debat, op 
instituties en communicatieprocessen. Zij bevatten echter geen specifieke rechtvaardiging 
voor het gebruik van beschermde merken in uitingen van derden. 

In aanvulling op de klassieke theorieën kan een specifieke rechtvaardiging worden 
gevonden in de theorie van de dialogische democratie. Deze theorie gaat ervan uit dat 
sociale, culturele of politieke processen niet allen afhangen van instituties of deelnemers, 
maar dat het doel van dergelijke processen vaak ligt in het beïnvloeden van dominante 
betekenissen in de maatschappij. Dragers van deze betekenissen zijn dominante tekens 
(bijv. vlaggen of emblemen) en vaak ook merken. De theorie ziet in sociale, culturele of 
politieke processen het ‘maken van betekenis’. Voor individuen en groepen is de kans om 
de betekenis van dominante tekens te beïnvloeden een belangrijke voorwaarde voor 
volledige deelname aan sociale, culturele of politieke processen. Zodoende, rechtvaardigt 
de theorie van de dialogische democratie niet alleen een algemene uitingsvrijheid, maar 
ook een specifieke vrijheid om de betekenis van dominante tekens, en dus ook van 
sommige merken, te gebruiken en te beïnvloeden.  

De laatste theorie, die werd besproken, bevat een rechtvaardiging van een vrijheid van 
commerciële uitingen. Deze kan worden gevonden in de positieve effecten van het 
ontvangen van commerciële boodschappen door burgers in de hedendaagse maatschappij. 
Het gaat erbij om de vrijheid met het doel om informatie te verstrekken aan (potentiële) 
consumenten. Echter, commerciële informatie kan ook duidelijk negatieve gevolgen 
hebben als deze misleidend is, over al deze over schadelijke producten gaat zoals 
sigaretten. Daarom geeft de theorie aan dat er meer beperkingen op deze vrijheid zijn 
toegestaan dan op de niet-commerciële uitingsvrijheid. 

In het laatste deel van hoofdstuk 3 heb ik het beschermingsniveau van de commerciële 
en niet-commerciële uitingsvrijheid bestudeerd. Dit omdat de bescherming van art. 10 
EVRM niet absoluut is, maar omdat zij verschillende beschermingsniveaus biedt. Bij 
deze analyse heb ik ook verbanden gelegd naar de rechtvaardigingstheorieën.  

In principe mogen merkrechten de niet-commerciële uitingsvrijheid alleen beperken 
als er een dringende sociale behoefde is en een beperking mag niet verder gaan dan 
noodzakelijk; beperkingen van de commerciële uitingsvrijheid moeten in principe 
gerechtvaardigd en evenredig zijn. Naast dit onderscheid in het beschermingsniveau van 
commerciële en niet-commerciële uitingen heeft het EHRM een aantal criteria 
gedefinieerd die gebruikt kunnen worden om het juiste beschermingsniveau vast te 
stellen.  

Puur commerciële uitingen, die ook het descriptieve en refererende merkgebruik 
omvatten alsmede gebruik in vergelijkende reclame, mogen worden beperkt, ook al zijn 
deze juist en niet misleidend. Echter mag de beperking niet te strikt zijn. Het EHRM 
heeft bij voorbeeld geconcludeerd dat een beperking die zuivere prijsvergelijkingen 
onmogelijk makte in strijd was met art. 10 EVRM.  

Niet-commerciële uitingen die maatschappelijk relevant zijn verdienen volgens het 
EHRM sterke bescherming. Vriendelijkheid of terughoudende argumentatie zijn geen 
vereiste voor dergelijke uitingen. Zij mogen ook kwetsend, schokkend dan wel 
verontrustend zijn. Uitingen over publieke figuren, dat zijn personen of instituties die 
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maatschappelijk relevant zijn, genieten bijzonder sterke bescherming. Ik heb 
beargumenteerd dat een analoge en even sterke bescherming moet toekomen aan uitingen 
over ‘publieke symbolen’. Hieronder vallen vlaggen en emblemen, maar ook bepaalde 
merken met sociale, culturele of politieke relevantie. 

Verder werd duidelijk dat de vrije meningsuiting kan prevaleren boven merkrechten 
zelfs als er een mate van economische schade aanwezig is. Een grens van de niet-
commerciële uitingsvrijheid is bijvoorbeeld bereikt als niet de kritiek of het commentaar 
op een onderwerp van maatschappelijke relevantie op de voorgrond staat maar als het de 
spreker puur erom gaat te denigreren.  

De analyse van de rechtspraak over artistieke uitingsvrijheid heeft aangetoond dat 
rechters alleen dan het juiste, hoge beschermingsniveau zullen toekennen als zij de uiting 
beoordelen met een open en gedifferentieerde visie. Dit is vooral van belang bij uitingen 
die merken vervormen in het kader van het ‘maken’ van sociale, culturele of politieke 
betekenis. 

De rechtspraak met betrekking tot gemengde commerciële en niet-commerciële 
uitingen laat zien dat een zorgvuldige beoordeling nodig is van de daadwerkelijke inhoud 
vaan een boodschap. Het feit dat uitingen zijn geplaatst in een commercieel medium, dat 
zij de vorm van reclame hebben of dat zij vallen onder het bereik van het oneerlijke 
mededingingsrecht of merkenrecht mag niet alleen bepalend zijn. Er bestaat namelijk het 
risico dat ten onrechte het significant lagere beschermingsniveau voor commerciële 
uitingen word toegepast. Bijvoorbeeld een eenvoudige en kennelijk puur commerciële 
merkenparodie op een T-shirt kan bij gedifferentieerde betrachting wel een bijdrage 
leveren aan het maatschappelijke debat. Voor een dergelijke uiting zou dus een hoger 
beschermingsniveau moeten gelden. In gevallen die onduidelijk zijn, heb ik gepleit om 
een hoger beschermingsniveau toe te kennen. 

Ten slotte ben ik ingegaan op de chilling effect die kan worden gecreëerd door hoge 
boetes of door materiële of formele bepalingen die resulteren in een scheve verhouding 
tussen procespartijen. Een dergelijke chilling effect kan zelf ook een onevenredige 
beperking vormen op de vrije meningsuiting. 

 
Hoofdstuk 4 onderzocht de eerste trede van een mogelijke afweging tussen 

merkrechten en de vrije meningsuiting: de afweging bij het toekennen of terugroepen van 
merkrechten met een algemeen belang dat voortkomt uit de belangen van derden die 
mogelijk worden geraakt in hun vrije meningsuiting. Dit algemeen belang heeft twee 
delen, het is dus een tweedelig-algemeen belang. Het eerste deel komt voort uit het 
belang van andere handelaren, die mogelijk zijn geraakt in hun commerciële 
uitingsvrijheid. Gevolg van het bestaan van een merkrecht kan zijn dat zij een teken niet 
meer mogen gebruiken in beschrijvende zin of gehinderd worden om consumenten 
anderszins te informeren over hun producten of diensten.  Het tweede deel komt voort uit 
het belang van derden die mogelijk worden geraakt in hun niet-commerciële 
uitingsvrijheid. Daarbij kan het gaan om de belangen van derden die mogelijk gehinderd 
worden om een teken in niet-commerciële uitingen te gebruiken, de ontvangers van 
dergelijke uitingen en om de diversiteit van uitingen in het algemeen. De diversiteit van 
uitingen kan bijvoorbeeld worden beperkt als merkrechten worden toegekend m.b.t. 
tekens van grote sociale, culturele of politieke waarde en in relatie tot uitingsgerelateerde 
goederen of diensten – bijvoorbeeld het merk Elvis Presley voor de organisatie van 
shows, festivals of merchandise. Het is mogelijk dat een houder van zulke merkrechten te 
veel invloed mag uitoefenen op de publieke representatie van een idool als ‘Elvis’.  
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Het belang om de diversiteit van uitingen te beschermen verschilt van het door 
sommigen aangehaalde belang bij de bescherming van cultureel erfgoed. Dit laatste 
belang richt zich op de bescherming van culturele betekenissen tegen commercialisering. 
Het belang van diversiteit is echter niet gericht tegen commercialisering, maar op het 
waarborgen van diverse (commerciële of niet-commerciële) representatie van een teken. 

De analyse richtte zich op weigeringsgronden en gronden van verval van 
merkinschrijvingen. Een afweging tussen merkrechten en de vrije meningsuiting kan 
mogelijk worden geïntegreerd in de interpretatie van deze gronden. 
Merkregistratiebureaus zijn in staat om een dergelijke afweging te maken, omdat zij 
reeds verplicht zijn een strenge en volledige toetsing uit te voeren onder deze gronden. 
Daarbij moeten zij het belang van de toekomstige merkhouder afwegen tegen bepaalde 
algemene belangen van derde partijen. 

Er zijn dus een aantal algemene belangen onderkend door het HvJEG, maar tot nog toe 
is geen van deze belangen gebaseerd op de vrije meningsuiting van derden. Ik heb 
verdedigd dat een aantal weigeringgronden en gronden voor verval een rol kunnen spelen 
bij de bescherming van het tweedelige algemeen belang dat voort komt uit de vrije 
meningsuiting. Dit geldt vooral voor de weigeringsgrond voor uitsluitend beschrijvende 
tekens, degene voor tekens die gebruikelijk zijn geworden in het handelsverkeer of die 
voor tekens die elk onderscheidend vermogen missen; de gronden van kwader trouw of 
van de bescherming van de openbare orde kunnen echter geen bijdrage leveren. 

De weigeringsgrond voor uitsluitend beschrijvende tekens beschermd het algemeen 
belang van derden dat beschrijvende tekens door eenieder ongestoord moeten kunnen 
worden gebruikt. Dit belang komt grotendeels overeen met het belang van derde 
handelaren die mogelijk in hun commerciële uitingsvrijheid worden beperkt omdat zij 
consumenten niet met behulp van deze tekens kunnen gaan informeren. Zodoende heeft 
deze weigeringsgrond een positief effect op de bescherming van het algemeen belang dat 
voortvloeit uit de commerciële vrije meningsuiting van andere handelaren. Ook heeft 
deze grond een positief effect op de bescherming van het belang dat voortvloeit uit de 
niet-commerciële uitingsvrijheid van derden. De grond zorgt ervoor dat beschrijvende 
betekenissen van tekens met sociale, culturele of politieke relevantie beschikbaar blijven. 
Ik heb ervoor gepleit om de toepassing van deze weigeringsgrond uit te breiden.  

De weigeringsgrond voor tekens die elk onderscheidend vermogen missen beschermd 
het algemeen belang van consumenten om zich door middel van onderscheidende tekens 
te oriënteren op markten; de grond is erop gericht te waarborgen dat merken feitelijk 
kunnen onderscheiden. Verscheidene rechters, en zelfs de rechters van het HvJEG, 
hebben deze grond echter ook gebruikt om de registratie tegen te gaan van merken die uit 
normatief oogpunt niet mogen onderscheiden. Dit is enerzijds gedaan door impliciet te 
stellen dat consumenten bepaalde groepen van tekens (slogans, uitdrukkingen op T-shirts 
of heel bekende namen) niet opvatten als onderscheidend, of door expliciet te wijzen op 
een normatieve noodzaak en op een vrijhoudingsbehoefte (‘Freihaltebedrüfnis’). In mijn 
ogen zijn zulke uitspraken een duidelijke opinio iuris met de strekking dat de bestaande 
weigeringsgronden het algemeen belang bij vrijhouding onvoldoende beschermen. Ik heb 
onderzocht of de weigeringsgrond van het missende onderscheidend vermogen kan 
worden gebruikt om het algemeen belang te beschermen dat voortvloeit uit de niet-
commerciële uitingsvrijheid en in het bijzonder het belang bij het waarborgen van 
diversiteit. 

Verder heb ik art. 3.3. Merkenrichtlijn bekeken, dat in een uitzondering voorziet op 
bovengenoemde drie weigeringsgronden voor het geval dat een teken onderscheidend 
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vermogen verkrijgt (‘inburgert’). Deze uitzondering kan botsen met de belangen die 
voortkomen uit de vrije meningsuiting van derden. Ik heb ervoor gepleit dat deze 
uitzondering niet moet worden toegepast op tekens die in hoge mate beschrijvend zijn of 
tekens met grote sociale, culturele of politieke waarde.  

Tot slot heb ik de grond voor verval bekeken van merken die gebruikelijke 
benamingen zijn geworden van waren of diensten. Deze grond omhelst de erkenning van 
het feit dat merken gebruikelijk kunnen worden of kunnen ‘uitburgeren’. Eveneens heeft 
deze grond een positief effect op de bescherming het algemeen belang dat voortvloeit uit 
de commerciële uitingsvrijheid. Echter, in zijn huidige vorm, verplicht deze grond 
merkhouders om op te treden tegen gebruik door derden dat bijdraagt aan het gebruikelijk 
maken van een merk. Dit is onnodig en kan een chilling effect te weeg brengen. Om dit 
effect tegen te gaan heb ik gepleit voor een aanpassing van deze bepaling. Daarnaast is 
het in dit verband nodig om de beschermingsomvang van merken duidelijker te beperken 
zodat derden merken mogen gebruiken als gebruikelijke aanduidingen in niet-
commerciële uitingen.  

 
Hoofdstuk 5 onderzocht de tweede trede van een mogelijke afweging tussen 

merkrechten en de vrije meningsuiting: de afweging van de beschermingsomvang van 
merken met de vrije meningsuiting van derden. In het bijzonder heb mogelijkheden 
onderzocht om de criteria van de beschermingsomvang van Europese merkrechten te 
interpreteren in overeenstemming met de vrije meningsuiting. 

Het verbod van verwarringwekkend merkgebruik onder art. 5.1 Merkenrichtlijn levert 
geen onevenredige beperking op van de commerciële uitingsvrijheid van derden. Deze 
vrijheid wordt toegekend met het doel de informatieverstrekking aan consumenten te 
bevorderen maar verwarringwekkend gebruik zal dat doel vaak niet dienen. Echter strekt 
art. 5.1 Merkenrichtlijn verder dan een verbod op verwarringwekkend gebruik. Daarom 
heb ik verschillende elementen van dit artikel nader bekeken. 

Verder heb ik de beperkingen van art. 6.1.b en c Merkenrichtlijn geanalyseerd alsmede 
de Richtlijn Vergelijkende Reclame. Art. 6.1.b en c Merkenrichtlijn staat het derden toe 
merken in beschrijvende of refererende zin te gebruiken; de Richtlijn Vergelijkende 
Reclame fungeert als een uitzondering op merkrechten, mits aan de daarin genoemde 
voorwaarden is voldaan. De rechtspraak onder deze laatste Richtlijn legt een sterke 
nadruk op de belangen van de consument bij vergelijkende reclame. Ik heb verdedigd dat, 
vanuit het perspectief van de commerciële uitingsvrijheid, deze nadruk ook een rol zou 
moeten spelen bij de interpretatie van het merkenrecht zelf. 

In relatie tot art. 5.2 Merkenrichtlijn heb ik een aantal voorgestellen gedaan voor 
mogelijke interpretatie in overeenstemming met art. 10 EVRM. Dit zijn voorstellen zoals 
het meewegen van belangen van consumenten of een beperking van het criterium van 
ongerechtvaardigd voordeel trekken. 

Bij het bespreken van niet-commerciële uitingsvrijheid heb ik mij ten eerste gericht op 
het criterium van ‘gebruik in het economisch verkeer’. Dit criterium wordt door rechters 
niet gebruikt om merkrechten te beperken tot puur commercieel gebruik, maar omvat ook 
gebruik door derden welk een hoge bescherming moet toekomen onder art. 10 EVRM.  

Artikel 5.1.a en b Merkenrichtlijn veroorzaken geen grote beperkingen van de niet-
commerciële uitingsvrijheid. Echter kunnen deze bepalingen sommige vormen van 
gemengde uitingen beperken. Daarnaast hebben zij mogelijk een negatief effect op de 
diversiteit van uitingen.  
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De sterkste beperkingen op de niet-commerciële uitingsvrijheid komen voort uit art. 
5.2 en art. 5.5 Merkenrichtlijn. De meeste criteria van deze bepalingen worden 
geïnterpreteerd ten gunste van merkhouders en zonder aandacht voor de uitingsvrijheid 
van derden. Ooit was bijvoorbeeld het criterium van ‘gebruik voor waren of diensten’ een 
beperking van merkrechten tot gebruik dat tegelijkertijd een lage bescherming toekwam 
onder art. 10 EVRM. Sinds de uitspaak van het HvJEG in Adidas t. Fitnessworld is aan 
dit criterium al voldaan als het publiek een mentale link legt of een associatie maakt 
tussen een merk en het gebuikte teken. Hier zal heel snel sprake van zijn.  

Ook criteria zoals ‘onderscheidend vermogen’, ‘reputatie’, ‘ongerechtvaardigd 
voordeel trekken’, of ‘afbreuk doen’ worden niet beperkt tot een commerciële context. 
Dit staat merkhouders toe om vergaand invloed nemen op het gebruik en de representatie 
van merken in het sociale, culturele of politieke leven. Daardoor kunnen art. 5.2 en 5.5. 
Merkenrichtlijn in strijd zijn met art. 10 EVRM. 

Ik heb diverse manieren voorgesteld om meer overeenstemming te bereiken met art. 
10 EVRM. Echter, wat betreft art. 5.5 Merkenrichtlijn en zijn implementatie in art. 
2.20.1.d BVIE heb ik gewezen op de missende rechtvaardiging voor deze bepaling en op 
het bestaan van een sterke chilling effect. Er ligt hier mijns inziens een taak voor de 
Benelux wetgever om deze bepaling aan te passen. 

Het laatste deel van hoofdstuk 5 was geweid aan het herstellen van een evenwicht 
tussen merkrechten en de niet-commerciële uitingsvrijheid onder de beperkingen van 
merkrechten. Naast een uitwerking van interpretatiemogelijkheden heb ik daarbij een 
aanzet gegeven voor discussie over mogelijke wetswijzigingen zoals invoering van en 
beperking voor niet-commercieel gebruik of een eventuele parodie-exceptie. 

 
Hoofdstuk 6 bevat naast de Engelstalige samenvatting een overzicht en uitwerking 

van aanbevelingen die worden gedaan in dit boek en die deels zijn genoemd in deze 
samenvatting. 


