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fnzake:

Moët Hennessy Champagne Services scs, vennootqchap naar Frans

recht

Eiseres in de procedure voor de voorzitter van de rechtbank van

koophandel te Brussel, zetelend zoals in kort geding

Vertegenwoordigd door Mr. Olivier VRINS en Mr. Jeroen

MI-IYLDERMANS, advocaten aan de balie te Brussel

Tegen

BVBA CEDRIC.ART

Verweerster in de procedure voor de voorzitter van de rechtbank van

koophandel te Brussel, zetelend zoals in kort geding

Vertegenwoordigd door Mr. Koen VAN ZANDWEGFIE, advocaat aan de

balie te West-Vlaanderen

I. Procedure Yoor het Hof

Het Hof is gevat met een prejudiciële vraag gesteld door de rechtbank van

koophandel te Brussel in een vonnis van 12 apriI2}l9 (AR A/1712627).

il. Feiten en voorafgaande rechtspleging

1 Deze conclusie steunt op het studiewerk door mevrouw Annekatrien LENAERTS, referendaris bij het

Hof van Cassatie.
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1. Deze zaak heeft betrekking op de vraag of en wanneer de

kunstvrijheid, vertolkt in de vorm van zogenaamde "poparf', als aspect

van de vrijheid van meningsuiting vervat in artikel 10 van het Europees

Verdrag 1r"oot de Recht.t ,rutt de Mens en de Fundamentele Vrijheden

(hiernaiEVRM), een"geldige reden" kan uitmaken in de zin van artikel

2.20.1, d), van het Bànelux-vetdtag inzake de intellectuele eigendom

(hierna: ÉVIn;, op grond waarvan de kunstenaar gebruik mag maken van

àen teken dat gehjÈ is aan of overeenstemt met het merk, anders dan ter

onderscheiding van waren of diensten.

Z. De eiseres is wereldwijd actief in de productie en verhandeling van

verschillende champagnewijnen, waaronder "Dom Pérignon"' Zii brengt

deze champagnewijn.r op de markt in kenmerkende buikachtige flessen

met tange háts el1 met de typische aankleding bestaande uit een

schildvoimig etiket met drie punten en het bekende merk "Dom

Pérignon".

De eiseres is houdster van de volgende merkenrechten (hierna: Dom

Pérignon merken), die slaan op verschillende elementen van deze

aankleding:

- het Uniewoordmerk "DOM PERIGNON", ingeschreven op 15 oktober

lggg onder nummer 000515494 voor waren in klasse 33 (alcoholische

dranken);

- het navolgend figuratieve Uniemerk, ingeschreven op 9 mei 2012

onder nummer orc$gggz voor waren in onder meer klasse 33

(alcoholische dranken) :

- het navolgend internationaal complex merk, ingeschreven op 13

februari 2012 onder nummer 1116016 met aanduiding van de Europese

unie voor waren in klasse 33 (alcoholische dranken, waaronder

champagnewijnen):
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- het navolgend internationaal complex merk, ingeschreven op 28 maatt
1990 onder nummer 551920 met aanduiding van de Benelux voor

waren in klasse 33 (alcoholische dranken):

- het navolgend internationaal complex merk, ingeschreven op 19

oktober 1996 onder nummer 323543 met aanduiding van de Benelux

voor waren in klasse 33 (champagnewijnen):

3. De heer Cédric Peers, die zijn activiteit in de verweerster heeft

ondergebracht, is sinds een aarftal jaren kunstenaar te Knokke. Ziin stijl
omschrijft hij als "poparf', dit is een afkorting voor het Engelse "popular

art" (d.i. volkskunst). Deze kunststroming heeft de populaire cultuur als
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uitgangspunt en haalt haar beelden uit de consumptiemaatschappij. De

kunstenaar omschrijft zijn doel als "een meesterwerk tot een icoon

maken, marketing in kunst transformeren". Hij oefent in zqn kunst een

reflectie uit op mensen, bedrijven of merken die meesters zijn in hun

marketingdomein. Hij gebruikt bepaalde bekende merken in zijn
kunstuitingen, omdat zri iconisch zouden z\in en ambachtelijk

vakmanschap en verfijnde marketing zouden belichamen.

4. De prejudiciële vraagaan Uw Hof heeft betrekking op een collectie

schilderijen, hieronder afgebeeld, waarin de Dom Pérignon merken

centraal verwerkt zijn. Het betreft unieke werken, doordat zij noch

gereproduceerd noch gekopieerd werden, maar zij zijn gelijkaardig op het

vlak van compositie en setting. Zii bevatten onderling ook kleine

verschillen, met name op het vlak van de invulling en het kleurenpallet.

De kunstenaar stelt deze collectie tentoon op zijn website en biedt deze te

koop aan onder de naam "Damn Perignon Collection" via de

domeinna am "damn-perignon-col1ecti on" . "DQmn" kan worden vertaald

als "verdomd". Daarnaast worden de werken op de website op een

ludieke, soms uitdagende manier aangeprezen, onder meer met schaars

geklede modellen, aI danniet in een eerder suggestieve houding.
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5. Blj dagvaarding van 14 juli 2017 vorderde de eiseres voor de

voorzitter van de rechtbank van koophandel te BrusseI, zetelend zoals in
kort geding, te horen zeggen voor recht dat het gebruik door de

verweerster in het economisch verkeer van de gewraakte tekens, te weten

"Dom Pérignon", "damn perignon" (tevens als onderdeel van de

voormelde domeinnaam) en de figuratieve tekens bestaande uit de

buikachtige fles met lange hals en/of het schildvormige etiket, inbreuk

maken op de Dom Pérignon merken in de zin van artikel 2.20.1, d),

BVIE. Zij vorderde ondergeschikt om een prejudiciële vtaag aan Uw Hof
te stellen. De vordering van de eiseres strekte tevens tot de veroordeling

van de verweerster om de inbreuk te staken, onder verbeurte van een

dwangsom.
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6. In het licht van deze vorderingen rees voor de voorzitter van de

rechtbank van koophandel evenwel de vraag hoe de grondrechten van de

bescherming van de intellectuele eigendom, vervat in artikel 1 van het

eerste aanvullend protocol van het EVRM, en de vrijheid van

meningsuiting, met name de kunstvrijheid, vervat in artikel 10 EVRM,
tegen elkaar moeten worden afgewogen. De voorzitter vraagl zich meer

bepaald af of en wanneer de kunstvrijheid een *geldige reden" kan
uitmaken in de zin van artikel 2.20.1, d), BVIE, op grond waarvan de

kunstenaar een met het merk overeenstemmend teken mag gebruiken

anders dan ter onderscheiding van waren of diensten.

7. De voorzitter van de rechtbank van koophandel oordeelt dat over

dit punt redelijkerwijze twijfel kan bestaan, waardoor het past volgende
prejudiciële vraag te stellen aan Uw Hof over de uitlegging van artikel
2.20.1, d), BVIE:

"Ken de vrijheid van meningsuiting, en de artistieke vriiheid in het

bijzonder, zoqls gewaarborgd door artikel l0 van het Europese Verdrag

voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden en artikel I I
van het Handvest van de Grondrechten van de EU, een 'geldige reden'
uítmaken in de zin van artikel 2.20.1.d) van het Benelux Verdrag inzake

Intell ec tuel e Ei gendom?

In voorkomend geval, welke ztjn de criteria die de nationale rechter in
aanmerking moet nemen ter beoordeling van het evenwicht tussen díe

grondrechten, en het belang dat aan elk van die criteria moet worden
gehecht?

In het bijzonder, kan de nationale rechter rekening houden met

onder s taqnde criteria, en/of ander e aanvull ende criteria :

o de mate waarin de uiting een commercieel karakter of doel heeft;

o de mate waarin de uiting een algemeen belang heeft,

maatschappelijk relevant is of een debat aangaat;
o de verhouding tussen voorgaqnde criteria;
o de mate van bekendheid van het ingeroepen merk;
o de omvang van het inbreulcrnakende gebruik, haar intensiteít en

systematiek en de mate van verspreiding, naar territorium, tijd en

volume, tevens in aanmerking genomen de mate waarin zulks in
verhouding staat tot de boodschap die de uiting beoogt;

o de mate waarin de uiting, en omstandigheden die die uiting
begeleiden, zoals de naam van de uiting en haar promotie, aJbreuk
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doen aan de reputatie, onderscheidend vermogen en het imago van

de ingeroepen merken (de 'reclamefunctie');

de mate waarín de uiting een eigen originele inbreng vertoont en de

mate waarin gepoogd is vertvarring of associatie te voorkomen met

de ingeroepen merken, of de indruk dat er een commercieel of ander
verband bestaat tussen de uiting en de merkhouder (d,
'herkomstfunctie'), mede in aanmerking genomen de wiize wqqrop
de merkhouder in reclame en communicqtie een bepaald imago en

r eputatie heeft op geb ouw d."

ilI. Onderzoek

A) Ontvankelijkheid

8. De prejudiciële vraag komt mij ontvankelijk voor. Zulks wordt
door de partijen overigens niet betwist.

B) Ten gronde

Ten aanzien van het eerste luik van de vraag:

9. Met het eerste luik van zijn vraag wenst de voorzitter van de

rechtbank van koophandel in wezen te vememen of en waÍrneer de

kunstvrijheid, als aspect van de vrijheid van meningsuiting vervat in
artikel 10 EVRM, een *geldige reden" kan uitmaken in de zin van artikel
2.20.1, d), BVIE.

10. Artikel 2.20.1, d), BVIE bepaalt: "het ingeschreven merk geeft de

houder een uitsluitend recht. Onverminderd de eventuele toepassing van

het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige
daad kan de merkhouder op grond van zijn uitsluitend recht iedere derde

die niet zijn toestemming hiertoe heeft verlcregen, het gebruik van een

teken verbieden, (...) wenneer dat teken gebruikt wordt anders dan ter

onderscheiding van weren of diensten, indien door gebruik, zonder
getdige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt
getrokken uit of a/breuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen

of de reputatie van het merk."

11. Uw Hof heeft in een arrest van 1 maart 1975 een enge invulling
gegeven aan het begrip geldige reden in de zin van artikel 2.20.1, c),

BVIE (voorheen artikel I3.A.2 van de Eenvormige Beneluxwet op de

merken). Krachtens deze bepaling kan de merkhouder iedere derde het
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gebruik zonder toestemming van een teken verbieden,"wanneer dat teken

gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer

gebruikt wordt voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die

waarvoor het merk is ingeschreven, indien dit merk bekend is binnen het

Benelux-gebied en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken

ongerechnaardigd voordeel wordt getrokken uit of aJbreuk wordt gedaan

aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk."

Volgens Uw Hof moet onder een geldige reden in de zin van voormelde

bepaling worden verstaan "dat er voor de gebruiker van dat teken een

zodanige noodzaak bestaat juist dat teken te gebruiken, dat het vqn hem

in redelijkheid niet kan worden gevergd dat hij zich, niettegenstaande de

door dat gebruik aan de merkhouder toegebrachte schade, van dat

gebruik onthoudt, dan wel dat de gebruiker een eigen recht heeft om dat

teken te gebruiken en dat recht (...) voor dat van de merkhouder niet

behoeft te wijken" (eigen onderlijning).2

12. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft in een recenter

arrest van 6 februari 2014, Leidseplein Beheer t. Red Bull, echter een

ruimere invulling gegeven aan het begrip geldige reden in de zin van

artikel 5, Iid 2, Merkenrichtlijn 89ll04lEEG,3 thans vervangen door

artikel 10, lid 2, c), Merkenrichtlijn (EU) 201512436.4 Artike|2.20.1, c),

BVIE vormt hiervan de omzetting. De uitlegging die het Hof van Justitie

aan de geldige reden in de zin van deze Unierechtelijke bepaling heeft

gegeven, is aldus bindend voor de nationale rechter bij de interpretatie

van artikel2.20.1, c), BVIE.

Het Hof van Justitie oordeelde in voormeld arrest dat "het begrip geldige

reden niet alleen objectief dwingende redenen kan omvatten, maar ook

kan aqnknopen bii subiectieve belangen van een derde die een teken

gebruikt dát gettjk is aan of overeenstemt met het bekende merk."S

Volgens het Hof van Justitie strekÍ het begrip geldige reden ertoe om"een

evenwicht te vinden tussen de betrokken belangen door, in de specffieke

context van artikel 5, lid 2, Richtlijn 89/104 en tegen de achtergrond van

de ruimere bescherming die het bekende merk geniet, rekening te houden

met de belangen van de derde die dat teken gebruikt. Wanneer een derde

2 Benelux-Gerechtshof 1 maart 1975, Cotgafe t. Bols ("Claeryn/Klarein"), Benelux Jur. 1975-

79,3.
3 Richflijn BgllO tEEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van

het mer-kenrecht der lidstaten, Pb. 1989,L4011(eerste richtlUn); Richtlijn 2008/95/EG van het

Europees Parlement en de Raad van 22 okÍober 2008 betreffende de aanpassing van het

merkenrecht der lidstaten, Pb. 20Q8, L299125 (gecodificeerde versie).
a Richtlijn (EU)201512436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december2OlS
betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, Pb. 2015, L 336/1.
5 HvJ O februari 2014, Leidseptein Beheert. Red Bull, C-65112, ECLI:EU:C:2014:49, r.o. 45.
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een geldige reden inroept voor het gebruih vqn een teken dqt
overeenstemt met een bekend merk, kan dit niet tot gevolg hebben dat te
zijner gunste rechten worden erkend die verbonden zun met en

ingeschreven merk, maar wordt de houder van het bekende merk
verplicht het gebruík van het daarmee overeenstemmende teken te
tolereren" (eigen onderlijning).6

13. Het Hof van Justitie vereist dus niet, zoals Uw Hof in zijn arrest

van 1 maart 1975, dat voor de gebruiker daadwerkelijk "een noodzaaH'

bestaat om het teken te gebruiken, opdat er sprake is van een geldige

reden in de zinvan artikel 2.20.1, c), BVIE. Dit begrip wil daarentegen

een evenwicht nastreven tussen het recht van de merkhouder en andere

rechtmatige belangen bij het gebruik van een overeenstemmend teken.T

Ik meen dat het aangewezen is om deze uitlegging van de geldige reden

in de z\nvan de artikelen 5, Iid2, Merkenrichtlijn 89lI04lEEG en 2.20.7,

c), BVIE, door te trekken naar het identieke begrip "geldige reden" in
artikel 2.20.1, d), BVIE.8 Deze bepaling vormt een implementatie van het

optionele artikel 5, lid 5, Merkenrichtlijn 89l104lEEG (thans artikel 10,

lid 6, Merkenrichtlijn (EU) 201512436), dx bepalingen in een lidstaat
toelaat "betreffende bescherming tegen het gebruik van een teken anders

dan ter onderscheiding van waren oí diensten, indien door gebruik,

zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt
getrokken uit, of a/breukwordt gedaan aan het onderscheidend vermogen

6 lbid., r.o. 46. Zie recent ook: HvJ 20 juli 2017, Ornua t. Tindale & Stanton, C-93/16,
ECLI:EU:C:2017:571, r.o. 59, waarin het Hof van Justitie, na een globale beoordeling van de

betrokken belangen, uit de omstandigheid dat het Uniemerk (Kerrygold) en het gewraakte
teken (Kerrymaid) al jaren vredig naast elkaar bestaan in het Verenigd Koninkrijk, geen

geldige reden aanvaardt voor het gebruik van het teken in Spanje.
7 E. Conruu en B. Docoutn, "L'usage des réseaux sociaux. Entre droits intellectuels, liberté
d'expression et vie privée" in M. Snlvott (ed.), Les réseaux sociaux et le droit, Brussel,

Conférence Jeune Barreau, 2014,78; F. Gorzeru en M.-C. JANSSENS, Europees en Benelux
Merkenrechf, Brussel, Larcier, 2016, 250; F. GorzEru en M.-C. Jnrusserus, Wegwiis in het
intellectueet eigendomsrecht, Brugge, Vanden Broele, 2018, 198; H. VnrunEes, "Artikel 2.20
BVIE. Beschermingsomvang" in X., Bijzondere Commentaar met overzicht van rechtspraak
en rechtsleer. Economisch recht, Mechelen, Kluwer, 2016, 57-58; L. Vnru Lvseserrett,
"Merkgebruik anders dan ter onderscheiding van waren of diensten: een stand van zaken"
(noot onder Voorz. Kh. Antwerpen 9 mei 2014), DAOR 2015, BB; P. Vnru DER KooU,
"Claeryn/Klarein: het einde van een tijdperk", 81E 2014, 77-78.
8 ln dezelfde zin: A. BnRuru en E. Conruu, Précis des marques, Brussel, Larcier, 2009, 479, nr.
414; T. CoHen JEHoRAM, C.J.J.C. VRlr Nrsperu en J.L.R.A. HUYDEcoPER, lndustriële
eigendom, Deet 2, MerkenrechÍ, Deventer, Kluwer, 2008, 368; C. Gtetrru, "noot onder
Robelco/Robelco" , tER 2003,38; P. Vnr.r oen KooU, "Naar een 'Europese' geldige reden", B/E
2010, 133; H. VnruHees, "Artikel 2.20 BVIE. Beschermingsomvang" in X., Biizondere
Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer. Economisch rechf, Mechelen,
Kluwer, 2016, 79. Dit is dan een vorm van "spontane harmonisatie", waarin lidstaten een

ruimere uitvoering geven aan een richtlijn dan waartoe die richtlijn hen verplicht (zie hierover:
M. Loos, Spontane harmonisatie in het contracten- en consumentenrecht, Den Haag, Boom

Juridische Uitgevers, 2006).
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of de reputatie van het merk." Artikel 2.20.t, d), BVIE ressorteert

derhalve onder de toepassing van het nationale recht. Een uniforme
interpretatie van het begrip geldige reden bij, enerzijds, gebruik ter

onderscheiding van waren of diensten (artikel 2.20.1, c), BVIE) ett,

anderzijds, gebruik anders dan ter onderscheiding van waren of diensten

(artikel 2.20.I, d), BVIE), komt evenwel de transparantie en de

rechtszekerheid ten goede. Bovendien handelen beide bepalingen over

eenzelfde type merkinbreuk (namelijk ongerechtvaardigd voordeel

trekken uit of afbreuk doen aan het onderscheidend verÍnogen of de

reputatie van het merk).e

14. Uit deze uniforme interpretatie volgt dat ook de geldige reden in de

zin van artikel 2.20.1, d), BVIE als doel heeft om een evenwicht te

bereiken tussen de conflicterende rechtmatige belangen van de

merkhouder en de gebruiker van een overeenstemmend teken, anders dan

ter onderscheiding van waren of diensten. Dit heeft naar mijn mening op

zijn beurt als gevol g dat het begrip geldige reden in de zin van artikel
2.20.1, d), BVIE er eveneens toe kan strekken om een evenwicht te

vinden tussen het intellectuele eigendomsrecht van de merkhouder, vervat

in artikel 1 van het eerste aanvullend protocol van het EVRM, en de

vrijheid van meningsuiting van de gebruiker van het teken, vervat in
artikel 10 EVRM.

Een overwegend deel van de rechtsleer aanvaardt in dit licht dat het recht

op vrije meningsuiting als een eigen recht in de zinvan het arrest van IJw

Hof van I maart 1975 kanworden beschouwd.l0 Dit recht kan aldus een

geldige reden vorÍnen wanneer het, na een afweging tussen de

rechtmatige belangen van de gebruiker van het teken en de merkhouder,

vooffang dient te verkrijgen op het recht van de merkhouder.ll

e ln die zin ook: G. SrRAETMRtts, "Recente ontwikkelingen in het merkenrecht" in CBR

Jaarboek 2014-2015, Antwerpen, lntersentia, 2015, 174; L. Vnru LYseerrreN, "Merkgebruik

anders dan ter onderscheiding van waren of diensten: een stand van zaken" (noot onder

Voorz. Kh. Antwerpen 9 mei2014), DAOR 2015, 89.
10 R.E. EeerNr, "Ander gebruik van andermans merk in de Benelux", BM.M Bulletin 1990, 32;

M.-C. Jnrusselrs, "Protàction de la marque et liberté d'expresssion. A la recherche d'un

équilibre délicat" in A. CnuouENArRE (ed.), La protection des marques sur internef, Brussel,

Bruylant, 2007,78, nr. 19; L. VAN BUNNEN, "Conditions de liceité de l'usage parodique d'une

maique" (noot onder Rb. Amsterdam 22 december 2006, "Greenpeace"), Ing.Cons' 2007,
452; J. vAN DEN B6RG en M. Hnnr, "lE-rechten en uitingsvrijheid", BMM Bulletin 2013,5; L.

VnN LysrgrTTEr.t, "Merkgebruik anders dan ter onderscheiding van waren of diensten: een

stand van zaken" (noot onder Voorz. Kh. Antwerpen 9 mei 2014), DAOR 2015, 89; D. VlsSER,

"Merkenrecht en vrijheid van meningsuiting", Mediaforum 1993, 64-65; G. Vos en J. vRru oeru

Benc, "De geldige reden", BMM Bulletin 2003, 86.
11 T. Couer.r JrHonnrvr, C.J.J.C. Vnru Nrsperu en J.L.R,A. Huvoecoprn, lndustriële eigendom,

Deet 2, MerkenrechÍ, Deventer, Kluwer, 2008, 369; C. De WRruoELerR, "Le juste motif au

regard de l'article 2.20.1, d), CBPI', tRDl 2006, 362; F. Gorzeru en M.-C. Jnrussens, Europees

en Benetux MerkenrechÍ, Brussel, Larcier, 2016, 254; B. PoruEr, "De parodie: van het
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15. Op die manier werkt het recht op vrije meningsuiting van artikel 10

EVRM door in horizontale rechtsverhoudingen tussen burgers onderling,
namelijk tussen de merkhouder en de gebruiker van een

overeenstemmend teken. Deze doorwerking is evenwel onrechtstreeks,

aangezien geen rechtstreeks beroep wordt gedaan op artikel 10 EVRM,
maar het grondrecht op vrije meningsuiting enkel wordt toegepast door
middel van een privaatrechtelijke "open norm", in casu de geldige reden

in artikel 2.20.1, d), BVIE. Deze norÍn van het merkenrecht moet dan

worden geinterpreteerd in het licht van de vrije meningsuiting.r2 Deze

techniek van de indirecte horizontale doorwerking van grondrechten

wordt in de rechtsleer algemeen erkend.t3

16. De vraag rijst nu wanneer de kunstvrijheid, als aspect van de

vrijheid van meningsuiting, een geldige reden vormt in de zinvan artikel
2.20.1, d), BVIE en aldus, na afweging met het conflicterend intellectuele
eigendomsrecht van de merkhouder, voorrang dient te verkrijgen.

17. Enerzijds heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in
zijn arrest van 11 januari 2007, Anheuser-Busch t. Portugal, eenduidig
erkend dat intellectuele eigendomsrechten, en merkenrechten in het

bijzonder, bescherming genieten onder artikel 1 van het eerste aanvullend
protocol van het EVRM.r4 Lid 1 van deze bepaling luidt: "iedere

natuurlijke of rechtspersoon huuft recht op het ongestoord genot van ziin
eigendom. Aan niemand zal zijn eigendom worden ontnomen behalve in

auteursrecht naar het merkenrecht", IRDI 1998, 313; H. VRuHeeS, "Artikel 2.20 BVIÊ.
Beschermingsomvang" in X., Bijzondere Commentaar met overzicht van rechtspraak en

rechtsleer. Economisch rechÍ, Mechelen, Kluwer, 2016,79-80; T. Vnru HoEY, "De verhouding
tussen het recht op vrijheid van meningsuiting en de 'geldige reden': daar wringt het
schoentje" (noot onder Voorz. Kh. Antwerpen 14 oktober 2013, Louboutin L Anke Van

Dermeersch), tng.Cons. 2013, 918 L. Vnru LvSeeETreN, "Merkgebruik anders dan ter
onderscheiding van waren of diensten: een stand van zaken" (noot onder Voorz. Kh.

Antwerpen 9 mei2014), DAOR 2015, 89-90.
12 W. SRrulm, Trademark Protection and Freedom of Expression. An lnquiry into the Conflict
between Trademark Rights and Freedom of Expression under European Law, Alphen aan

den Rijn, Kluwer Law lnternational, 2011,120-125.
13 T.O. GRrureru, Die Drittwirking der Grundfreiheiten, Berlijn, Duncker & Humblot, 2000,26-27
(voorstander van een "mittelbare Drittwirkung"); A. LETnERTS, "The Role of the General
Principle of the Prohibition of Abuse of Rights in the Enforcement of Human Rights in

Contract Law: A Belgian Perspective" in L. Sutoutrut-CtttELLt en A. HurcHtsoru (eds.), Ihe
Constitutional Dimension of Contract Law. A Comparative Perspective, Heidelberg, Springer,
2017, 86-87; K. RrunruouE en P. Prerens, "De toepasselijkheid van grondrechten in de
betrekkingen tussen private personen. Algemene doelstelling" in K. Rtvnruoue (ed.), De
toepassetijkheid van de grondrechten in private verhoudingen, Antwerpen, Kluwer, 1982,19-
21; J. Ver-neRS, "De proliÍeratie van de zgn. klassieke 'liberale' grondrechten in de XXste en

de XXlste eeuw" in B. PEErEns en J. Vemens (eds.), De Grondwet in groothoekperspectief.
Liber Amicorum Discipulorumque Karel Rimangue, Antwerpen, lntersentia,2007, 129-132.
14 EHRM 11 januari 2007, Anheuser-Busch t. Portugal, nr. 73049101, r.o. 72 (met
aangehaalde voorgaande rechtspraak in r.o. 66-71).
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het algemeen belang en onder de voorwaarden voorzien in de wet en in
de algemene beginselen van internationaal recht." Daarnaast verankert
artikel 17,Iid 2, van het Handvest van de Grondrechten van de Europese

Unie (hiema: Handvest) uitdrukkelijk de bescherming van de intellectuele
eigendom.

18. Anderzijds erkent het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
in vaste rechtspraak dat de kunstvrijheid als aspect van de vrijheid van
meningsuiting wordt beschermd onder artikel 10 EVRM.r5 Deze bepaling
luidt in lid 1: "een ieder heeft recht op vriiheid van meningsuiting. Dit
recht omvat de vrijheíd een mening te koesteren en de vrijheid om

inlichtingen of denkbeelden te ontvangen of te verstrekken, zonder
inmenging van eníg openbaar gezag en ongeocht grenzen. (...)." Lid 2
bepaalt evenwel: "deer de uitoefening van deze vrijheden plichten en

verantwoordelijkheden met zich brengt, kan zii worden onderworpen aan
bepaalde formaliteiten, voorwaarden, beperkingen of sancties, die bU de

wet ziín voorzien en die in een democratische samenlevins noodzakeliík
ziín in het belang van de nationale veiligheid, territoriale integriteit of
openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en straJbare

feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden, de

beschermins vqn de soede naam of de rechten van anderen. om de

verspreiding vqn vertrouwelijke mededelingen te voorkomen of om het
gezqg en de onpartijdígheid van de rechterliike macht te waarborgen"
(eigen onderlijning). Daarnaast bepaalt artikel 13 Handvest uitdrulJ<elijk
dat "de kunsten en het wetenschappeliik onderzoek vri z|n. De
academis che vrij heid w ordt geëerbiedigd."

19. Hieruit volgt dat zowel het grondrecht van de intellectuele
eigendom als dat van de kunstvrijheid, als aspect van de vrijheid van

meningsuiting, beperkt kunnen worden: zt1 zijn niet absoluut en moeten

in de concrete omstandigheden tegen elkaar worden afgewogen.r6 Zo
kunnen merkenrechten, in de mate dat zij bij wet voorzien zijn en

noodzakelijk zijn in een democratische samenleving ter bescherming van

15 Zie bv. EHRM 24 mei 1988, M1ller t. Zwitserland, Publ. Hol Serie A, Vol. 133, r.o. 33;

EHRM B juli 1999, Karatast. Turkiie, Recueil/Repods, 1999, r.o. 49.
16 C. Drrorurrucr, "Merken en vrijheid van meningsuiting: zoeken naar een fair balance" (noot

onder Voorz. Kh. Antwerpen 14 oktober 2013, Louboutin t. Anke Van Dermeersch), RABG
2013, 1486-1487;V. RAUS, "Merkenrecht en vrijheid van meningsuiting", BMM Bulletin 2013,
B; W. Serur-tru, "Merkenrecht en vrijheid van meningsuiting", Mediaforum 2011,7; J. vRru oeru

BeRo en M. HAAK, "lE-rechten en uitingsvrijheid", BMM Bulletin 2013, 2; T. Vnru HoEY, "De

verhouding tussen het recht op vrijheid van meningsuiting en de 'geldige reden': daar wringt
het schoentje" (noot onder Voorz. Kh. Antwerpen 14 oktober 2013, Louboutin t. Anke Van

Dermeersch), I ng.Cons. 2013, 918.
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rechten van derden, een uitzondering vormen op het grondrecht van de

vrijheid van meningsuiting. 17

20. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens erkent in dit licht

evenwel dX de vrijheid van meningsuiting één van de wezenlijke
grondslagen vormt van een democratische samenleving en één van de

basisvoorwaarden voor de vooruitgang en voor de zelfontplooiing van elk
individu.ls Onverminderd de beperkingen in artikel 10, lid 2, EVRM,
geldt zij volgens dit Hof niet alleen voor "informatie en ideeën die

gunstig worden onthaald, die als onschadelijk worden beschouwd of
waar men onverschillig tegenover staat, mqar ook voor deze die

beledigend zijn, schokken of verontrusten. Zo willen het de vereisten van

pluralisme, verdraagzaamheid en ruimdenkendheid, die eigen zíjn aan
- 
een demo crati s che s qmenl eving!' (vtije vertaling). I e

Uit deze rechtspraak blijkt ook dat de kunstvrijheid uitermate belangrijk

wordt geacht voor de democratische samenleving.2o Zo oordeelt het

Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat "zij die een kunstwerk

scheppen, uitvoeren, verspreiden of tentoonstellen, bijdragen tot de

uitwisseling van gedachten en meningen, wat essentieel is voor een

democratische samenleving. Derhalve heeft de Staat de verplichting om

niet onnodig inbreuk te maken op hun vriiheid van meningsuiting!' (vrije

vertaling).21

21. Omdat de vrijheid van meningsuiting, en de kunstvrijheid in het

bijzonder, zo cruciaal zijn voor de democratie, worden de

17 P. MeeynERT, "Beschermingsomvang en beperkingen",lRDl2016, 90, nr. 49.
18 A. Alerq en K. Muvlte, Handboekvan het Betgisch staatsrecht, Mechelen, Kluwer, 2011,

946, nr. 804; J. VELnERS, "De kunstvrijheid als vrijheid van meningsuiting en d9 grenzen

ervan" in F. SwEruruen (ed.), Kunst en recht, Antwerpen, lntersentia, 2007,9; J. VooRnoor,
"Artikel 10. Vrijheid van meningsuiting" in J. Vnruoe LRruorre en Y. HRecr (eds.), Handboek

EVRM, Deel à, Artiketsgewijze commentaar, vol. l, Antwerpen, lntersentia, 2004,854-855,
nrs. 18-19.
1e EHRM 7 december 1976, Handyside t. tJK, Publ. Hof , Serie A, Yol. 24, r.o. 49; EHRM 9 juni

1998, tncal t. Turkije, Recueit/Reporfs, 1998, r.o. 46', EHRM 6 mei 2003, Perna t. ltalië,

Recueil/Reporfs, ZóOg, r.o. 39: "freedom of expression constitutes one of the essenfla/

foundations of a democratic society and one of the basic conditions for its progress and each

individuat's setf-futfilment. Subject to paragraph 2, it is applicable not only to 'information' or
'ideas' that are favourably received or regarded as inoffensive or as a matter of indifference,

but also to those that offend, shock or disturb: such are the demands of that pluralism,

tolerance and broadmindedness without which there is no democratic society."
20 J. Vrreens, "De kunstvrijheid als vrijheid van meningsuiting en de grenzen ervan" in F'

Swerurueru (ed.), Kunsf en recht, Antwerpen, lntersentia, 2007,9.
21 Zie bv. EHRM 24 mei 1988, MAIter t. Zwitsertand, Publ. Hof, Serie A, Vol. 133, r.o. 33;

EHRM B juli 1999, Karatas t. Turkiie, Recueil/Reporfs, 1999, r.o. 49 "Íhose who create,

pertorm, distribute or exhibit works of aft contribute to the exchange of ideas and opinions,
'which 

r's essenfra/ for a democratic society. Hence the obligation on the State not to encroach

unduly on their freedom of expression."
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beperkingsvoorwaarden onder artikel 10, lid 2, EVRM in de rechtspraak

van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens strikt
geïnterpreteerd.22 Op grond van die voorwaarden mag immers slechts van

de vrijheid van meningsuiting worden afgeweken indien drt "in een

democratische samenleving noodzakeliik is". Dit is enkel het geval

wanneer er een dringende sociale behoefte bestaat ("pressing social
need') en de evenredigheid wordt geëerbiedigd tussen het aangewende

middel en het beoogde rechtmatige doe1.23 Deze hoge drempel zal slechts

uitzonderlijk worden bereikt. Hoewel de kunstvrijheid niet absoluut is,

wordt in de rechtsleer aldus erkend dat deze vrijheid een hoog

beschermingsniveau geniet.2a Hier geldt het adagium in dubio pro arte:

bij twijfel zal de rechter geneigd zin om in het voordeel van de

kunstenaar te oordelen.2s

22. De hoge graad van bescherming die aan de kunstvrijheid geboden

moet worden, komt bovendien tot uitdrukking in considerans 27 van
Merkenrichtlijn (EU) 201512436.26 Hierin wordt bepaald: "gebruik van

een merk door derden met het oog op artistieke expressie moet als billijk

22 A. Areru en K. Muyr-te, Handboekvan het Belgisch staatsrecht, Mechelen, Kluwer, 2011,

945, nr. 803, voetnootTTg; J. Vemens, "De kunstvrijheid als vrrlheid van meningsuiting en de
grenzen ervan" in F. Sweruneru (ed.), Kunst en recht, AnM,terpen, lntersentia, 2007, 6', J.

VooRHooF, "Artikel 10. Vrijheid van meningsuiting" in J. Vnruoe LRruorre en Y. Hnecx (eds.),

Handboek EVRM, Deet 2, Artikelsgewijze commentaar, vol.l, Antwerpen, lntersentia,2004,
967, nr.168.
23 Zie bv. EHRM 7 december 1976, Handyside t. UK, Publ. Hof, Serie A, Vol. 24, r.o. 48;

EHRM 25 maart. fi85, Barthotd t. Duitsland, Publ. Ho{ Serie A, Vol. 90, r.o. 55; EHRM 26

november 1991, SundayTimesl. lJK, Publ. Hoí Serie A, Vol. 217,r.o.50; EHRM 6 mei2003,
Perna t. ttatie, Recueil/Repofts,2003, r.o. 39; J. Voonnoor, "Artikel 10. Vrijheid van
meningsuiting" in J. Vnruoe LANoïrE en Y. HAEcK (eds.), Handboek EVRM, Deel 2,

ArÍiketsgewijze commentaar, vol. l, Antwerpen, I ntersentia, 2004, 982-983, nr. 202'
24 C. GrtceR, "Droit des marques et liberté d'expression", Recueil Dalloz 2007, BB5; M.-C.

JRrusserus, "Protection de la marque et liberté d'expresssion. A la recherche d'un equilibre
delicat" in A. CnuouENAtRE (ed.), La protection des marques sur internef, Brussel, Bruylant,

2007,78, nr. 19; P. MneyneRt, "Beschermingsomvang en beperkingen", IRDI 2016,90, nr.

49; W. SAKULrr.r, "Merkenrecht en vrijheid van meningsuiting", Mediaforum 2011, B: in geval

van een niet puur commercieel merkgebruik, zoals in het kader van een artistieke uiting, is

het beschermingsniveau van de vrijheid van meningsuiting hoger; W. Snrultu, Trademark
Protection and Freedom of Expression, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law lnternational,2011,
287-288. Voor een hoog beschermingsniveau van de kunstvrijheid ten opzichte van

conflicterende auteursrechten: E. DAEM, "Auteursrechtelijke grenzen aan de vrijheid van
'appropriation aftists"', tRD\2017,268, nr.23; S. FrveN, "Auteursrechten vrije meningsuiting.
Een verhouding uit balans?", AM 2009,589.
25 E. DRev, "Auteursrechtelijke grenzen aan de vrijheid van'appropriation arfisÍs"', lRDl 2017,
268, nr. 24; J.YeteeRS, "De kunstvrijheid als vrijheid van meningsuiting en de grenzen ervan"
in F. Swerurueru (ed.), Kunst en recht, Antwerpen, lntersentia, 2007,6 en24.
26 Zie eveneens considerans2 van Richtlijn 2004l4BlEG van het Europees Parlement en de

Raad van 29 april2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten, Pb.

2004, L 195116: "de bescherming van de intellectuele eigendom moet de uitvinder of maker in

staat stelten rechtmatig profijt van zijn uitvinding of schepping te trekken en bovendien een zo
groot mogelijke verspreiding van werken, denkbeelden en nieuwe kennis mogeliik maken.
Tegelijkeftijd mag de bescherming van de intellectuele eigendom geen belemmering vormen
van de vrijheid van meningsuiting (...)."
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worden beschouwd wanneer dit gebruik tevens strookt met de eerlijke
gebruiken in nijverheid en handel. Voorts moet deze richtliin worden
toegepast op een wtjze die de volledige inachtneming van fundamentele
rechten en vrijheden, en in het bijzonder de vrijheid van meningsuiting,
waarborgt." Deze overweging lijkt te bevestigen dat de bescherming van
de kunstvrijheid het basisbeginsel vormt, waalan slechts uitzonderlijk
kan worden afgeweken, indien dit noodzakelijk is ter vrijwaring van de

eerlij ke handelsgebruiken.

23. In dit verband dient de kunstvrijheid volgens de rechtspraak van
het Europees Hof voor de Rechten van de Mens een dubbel doel. Ten
eerste draagt zij in belangrijke mate bij tot de zelfontplooiing van het

individu.2T Ten tweede levert zij een cruciale bijdrage aan de ruimere
sociale, culturele en politieke ontwikkeling.28 In dit kader is, volgens de

theorie van de "dialogische democratie", de mogelijkheid om "dominante
betekenissen" in de maatschappij te beïnvloeden, een belangrijke
voorwaarde om volwaardig deel te nemen aan sociale, culturele of
politieke processen. Dragers van zulke betekenissen zijn dominante
tekens, waaronder ook merken. Niet alleen merkhouders bepalen de

betekenis en het imago van hun merken, maar ook consumenten en de

maatschappij proberen die betekenis te beïhvloeden als sociale reactie op
producten en denkbeelden, waarÍnee zij in de reclame in verband worden
gebracht. Dit gebeurt bv. in merkparodieën of bij gebruik van merken in
kunst. De specifieke vrijheid om de betekenis van dominante tekens te
gebruiken en te beinvloeden en om een dialoog te voeren met die tekens,
moet aldus worden beschermd.2e

24. De vraag rijst nu wat onder kunst moet worden verstaan, namelijk
wat er vereist is opdat kunst dit hoger beschreven dubbele doel zou

kunnen bereiken. In de rechtspraak van het Europees Hof van de Rechten
van de Mens wordt geen duidelijke juridische definitie aan het begrip
kunst gegeven. Het Duitse Grondwettelijk Hof
(Bundesverfassungsgericht) heeft dit begrip evenwel nader omschreven
ter uitlegging van artikel 5, lid 3, Duitse Grondwet. Krachtens deze

bepaling zijn kunst en wetenschap, onderzoek en onderwijs immers vrij.30

27 EHRM 25 januari 2007 , Vereinigung bildender Ktinstler Í. Oostenriik, nr. 68354/01, r.o. 26.
28 EHRM 24 mei 1988, Miillert. Zwitserland, Publ. Hoí Serie A, Vol. 133, r.o. 33.
2e W. Snrurrru, "Merkenrecht en vrijheid van meningsuiting", Mediaforum 2011, 9; W. Snrulttt,
Trademark Protection and Freedom of Expresslon, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law
lnternational,2011, 138-142 en 159. Deze auteur verwijst voor de oorsprong van die theorie
naar R. CooMee, "Objects of Property and Subjects of Politics: lntellectual Property and
Democratic Dialogue", ïexas Law Journal 1991, 1853-1880.
30 Aangezien de kunstvrijheid in de Duitse Grondwet is opgenomen, zíjn afwijkingen bij
gewone wet niet mogelijk. De kunstvrijheid dient evenwel onder omstandigheden te worden
afgewogen tegen andere in de Grondwet beschermde waarden. Zulke waarden kunnen
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Zo oordeelde het Duitse Grondwettelijk Hof in een arrest van 24 februari
l97l dat "de essentie vqn de kunst in de vrije creatie ligt, waarin
indrukken en ervaringen van de kunstenaar door middel van een

bepaalde vormentaal onmiddellijk aanschouwelijk worden gemaakt. (...)
Intuïtie, fantasie en artistieke kennis werken in dit proces van artistieke
creatie samen; het gaat niet primair om de mededeling van informatie,
maar om de meest onmiddellijke uitdrukking van de individuele
persoonlijkheid van de kunstenaar" (vrr1e vertaling).31 Dit Hof vervolgde,
betreffende de verhouding tussen de kunst en de werkelijkheid, dat "ook
wanneer de kunstenaer gebeurtenissen uit het werkelijke leven beschrijft,
deze werkelíjkheid in het kunstwerk wordt 'gecomprimeerd'. De realiteit
wordt losgemaakt vqn de context en de wetmatígheden van de empirisch-
historische werkelijkheid en in een nieuwe context geplaatst, waarin niet
de 'realiteitsthematiek', maar de artistieke noodwendigheden van de

vormgevende creatie op de voorgrond stqan. De waarheid van een

bepaalde gebeurtenis kan en moet hierbij onder omstandigheden
opgeofferd worden in naam van de artistieke eenheid' (vrije vertaling).32

25. Uit deze rechtspraak lijkt aldus voort te vloeien dat het begrip
kunst een creatief vormgevend proces veronderstelt, waarin de kunstenaar
de werkelijkneid als het ware "transformeett", doordat hij hieraan een

persoonlijk element toevoegt. Hij legt als het ware een eigen accent ten
opzichte van die werkelijkheid.33 Indien aan die voorwaarden is voldaan,
dient de kunstuiting m.i. een veffegaande bescherming te verkrijgen.

"vertassungsimmanente Grenzen" aan de grondwettelijk verankerde kunstvrijheid vormen (W.
Snrulrr.r, Trademark Protection and Freedom of Expresslon, Alphen aan den Rijn, Kluwer
Law lnternational, 201 1, 1 17 -119).
31 BVerfG 24 februari 1971, Mephrsfo, BVerfGE 30, 173 ff., NJW 1971, 1645: "Das
Wesentliche der kiinstlerischen Betátigung ist die freie schópferische Gestaltung, in der
Eindriicke, Erfahrungen, Erlebnisse des Kiinstlers durch das Medium einer bestimmten
Formensprache zu unmittelbarer Anschauung gebracht werden. (...) Beim kiinstlerischen
Schaffen wirken lntuition, Phantasie und Kunstverstand zusammen; es lsÍ primár nicht
Mitteilung, sondern Ausdruck und zwar unmittelbarster Ausdruck der individuellen
Persón lich ke it des KA n stle rs."
32 lbid.'. "Auch wenn der Kiinstler Vorgánge des realen Lebens schilderÍ, wird diese
Wirklichkeit im Kunstwerk ,,verdichtet'. Die Realitát wird aus den Zusammenhángen und
GesetzmëtLigkeiten der empirisch-geschichtlichen Wirklichkeit gelóst und in neue
Beziehungen gebracht, f1r die nicht die 'Realitàtsthematik', sondern das ktinstlerische Gebot
der anschaulichen Gestaltung im Vordergrund steht. Die Wahrheit des einzelnen Vorganges
kann und mu\ unter Umstánden der kiinstlerischen Einheit geopfert werden."
33 Zie in die zin: W. SRrulrr.r, Trademark Protection and Freedom of Expression, Alphen aan
den R11n, Kluwer Law lnternational,2011,162; zie ook: E. Dneru, "Auteursrechtelijke grenzen
aan de vrijheid van 'appropriation adisÍs"', lRDl 2017 , 267, nr. 22: er moet een minimale mate
van expressie zijn om te bepalen of kunst een uiting is van de artistieke expressie van de
kunstenaar.
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26. In de rechtsleer wordt in dit verband terecht benadrukt dat kunst

niet noodzakelijk een maatschappelijk debat op gang moet brengen, opdat

de kunstvrijheid bescherming verdient. Zo oordeelt ook het Europees Hof
voor de Rechten van de Mens dat niet uitsluitend inlichtingen en

denkbeelden met een zeker maatschappelijk belang beschermd worden

onder artikel 10 EVRM.3a Volgens de genoemde rechtsleer volstaat het

aldus dat de kunstenaar gebruik maakt van zijn uitingsvrijheid. Hij deelt

een esthetische ervaring. Hij uit zijn persoonlijkheid." Hij kan hierbij

"inlichtingen of denkbeelden" ovemaken, maar dit is niet noodzakel[k
het geval- Bepaalde kunstenaars dragen in hun kunstwerk misschien wel

een boodschap of kritische visie op mens en maatschupptj over, maar vele

kunstenaars doen dat niet.36

27. In één van de weinige beslissingen betreffende de afweging van de

kunstvrijheid en de intellectuele eigendomsrechten in de Benelux,

waarfiaar de voorzitter van de rechtbank van koophandel ook verwijst,

namelijk de beschikking van de rechtbank te 's-Gravenhage van 4 mei

2011, Plesner t. Louis Vuitton, verzeÍte het Franse luxehuis Louis Vuitton

zich bijvoorbeeld tegen het gebruik van één van haar geregistreerde

modellen in een kunstwerk van Nadia Plesner. Een arm) naakt en

uitgemergeld Soedanees jongetje werd aangekleed met een roze

chihuahua en een luxehandtas, om aan de kaak te stellen dat de Westerse

maatschappij het conflict in Darfur (Soedan) uit de weg ging en meer

belang stelde in eigen luxeproblemen. Ter discussie stond niet het

schilderij zelf ('Darfurnica') maar het gebruik van de afbeelding op

posters en T-shirts die te koop werden aangeboden. De rechtbank

overwoog dat "kunstenaars een Qanzienliike bescherming genieten ten

aanzien van hun artistieke vrijheid, waarbij kunst in beginsel mag

34 EHRM 23 juni 1994, Jacubowski t. Duitstand, Pubt. Hof , Serie A, Vol. 291 , r'o' 25; EHRM

24lebruari 1994, Casado Coca t. Spanie, Publ. Hof, Serie A, Vol. 285, r.o. 33-35; EHRM 28

juni 200i , VGT Verein gegen Tierfabriken t. Zwitserland, Recueil/ReporÍs, 2001, r.o. 57 en

ZO; EHnU 10 juli 2OOá, Murphy t. tertand, Recueil/Reports,2003, r.o. 60 en 74; zie J.

VooRHooF, "Artikel 10. Vrijheid van meningsuiting" in J. Vnruoe Lnruotte en Y. HRecr (eds.),

Handboek EVRM, Deel 2, Artiketsgewijze commentaat vol. I, Antwerpen, lntersentia, 2004,

902-905, nr.78.
35 E.A. Alrevn, "De vrijheid van de kunst als onderdeel van de grondrechtelijke

communicatievrijheid mede in het licht van het EVRM' in T. Pnorur en G.A.l. Sct-tut.lr (ed'),

Hoe vrij is kuist? Onderdrukking, censuur en andere beperkingen uan de vriiheid van

expresjie, Amsterdam, Cramwinckel, 1992, 9 e.v.; E. DAElvt, "Auteursrechtelijke grenzen aan

de vrijheid van'appropriation arlisfs"', IRD| 2017, 267, nr. 22; K. RIMANQUE en F. REYt{tJENs,

"Kunst en vrijheid van expressie en haar beperkingen" in K. RttuRruQue (ed.), Kunst en recht,

Antwerpen, Klu*er, 1985, 1; M. VenoussEN, "Les droits de I'homme et la création artistique"

in Les'droits de l'homme au seuil du troisième millénaire. Mélanges en hommage à Pierre

Lambert, Brussel, Bruylant, 2OOO, 1002; J. VELAERS, De beperkingen van de vriiheid van

meningsuiting, Antwerpen, Maklu, 1991, l, 61.
36 J. Veuené, .Oe kunstvrijheid als vrijheid van meningsuiting en de grenzen ervan" in F.

Swerurueru (ed.), Kunsf en recht, Antwerpen, lntersentia, 2007,2.
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'offend, shock or disturb'. Daarbii is voorts van belang dat het gebruik

door Plesner niet (...) louter een commercieel doel dient. Naar voorlopig
oordeel zs aannemelijk dat de intentie vnn Plesner niet ,s om in
commerciële zin mee te ltften op de bekendheid van Louis Vuitton. Zij
gebruikt veeleer deze bekendheid om haar maatschappiilcritische

boodschap over te brengen."tz OP die grond vemietigde de rechtbank de

beslissing van de rechter a quo die een verbod had opgelegd tot gebruik

van de afbeelding.38

Uit deze beslissing volgt m.i. niet dat kunst noodzakelijkerwijs een

boodschap van algemeen belang moet overbrengen, opdat de

kunstvrijheid bescherming verdient. De rechtbank stelt uitsluitend als

duidelijke grens dat het gebruik van een model of merk "niet louter een

commercieel doel mag dienen." In casu was dit niet het geval, omdat de

kunstenaar in de eerste plaats een maatschappelijk debat wilde aangaan.

Wanneer de kunstenaar volgens een eigen, creatief proces voffn geeft aan

de werkelijkAeid en deze transformeert door er iets persoonlijks aan toe te

voegen, za| hij m.i. echter evenmin uitsluitend een commercieel doel

dienen, in de zinvanvoormelde rechtspraak (zie infra, nt. 34).

28. Bij de beoordeling door de rechter of zulk creatief vormgevend

proces voorhanden is, meen ik dat voor ogen moet worden gehouden dat

kunst principieel meerduidig is.3e Het Duitse Grondwettelijk Hof heeft in

dit verband geoordeeld dX "het onderscheidende kenmerk van een

kunstuiting erin bestaat dat het, omwille van de veelziidigheid van haar

uitdrukkingslwacht, mogeliik ,s om aan de uiting, bii wege van

voortgezette interpretatie, steeds verderstrekkende betelcenissen te geven,

zodat dit resulteert in een praktisch onuitputtelijke, meerlagige

overdracht van informatie" (vrije vertaling).4O Aangezien een kunstuiting

dus niet op een eenduidige wiize begrepen kan worden, lijken
afwijkingen op de kunstvrijheid slechts met een bijzondere omzichtigheid

37 Rb. 's-Gravenhage 4 mei 2011 , Plesner l. Louis Vuitton, IER 2011, afl. 4,289.
38 Zie over deze iaak: W. Snrultt't, noot onder rechtbank's-Gravenhage 4 mei2011, IER

201j, afl. 4,289-291; D. Vrssen, "Darturnica'. modellenrecht versus kunstvrijheid', NJ 2011,

atl. 12,740-742.
3s W. SRruLtN, Trademark Protection and Freedom of Expression, Alphen aan den Rijn,

Kluwer Law lnternational, 2011, 162; J. Vemens, "De kunstvrijheid als vrijheid van

meningsuiting en de grenzen ervan" in F. Swrrurueru (ed.), Kunst en recht, Antwerpen,

lntersentia, {OOZ,g en 5; M. Venousseru, "Les droits de I'homme et la création artistique" in

Les droits de l'homme au seuil du troisième millénaire. Mélanges en hommage à Pierre

Lambeft, Brussel, Bruylant, 2000, 1014-1015.
ao BVerfG 17 luli lgS4, "Anachronistischer Zug", BVerfGE 67,213 ff ., NJW 1985,261 Íf .:
"Das kennzeiihnende Merkmal einer kiinstlerischen AuBerung sieht darin, daB es wegen der
Mannigfattigkeit ihres Aussagegehalts móglich /s[ der Darstellung im Wege einer

foftgesetztén lnterpretation immer weiterreichende Bedeutungen zu entnehmen, so daB sich

eine praktisch unerschópfliche, vielstufige Informationsvermittlung ergibt'.
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te mogen worden toegestaan.al De rechter mag in geel^ geval zelf de

e stheti s che (meer)w aar de van e en kunstuiting b eo orde lenjz

29. Ik meen dat ook "popart", waafvan sprake is in de voorliggende

zaak, het resultaat kan zijn van een creatief vormgevend proces, waarin

de kunstenaar een persoonlijk element toevoegt aan de werkelijkheid.

Door middel van deze kunstvorm wil de kunstenaar immers bekende

merken uit hun normale context plaatsen om stelling te nemen tegenover

de consumptiemaatschapplj en om op die manier reflectie bij de

consumenten of burgers te bevorderen.43 Deze kunstvorm veronderstelt

dus naar haar aard zelf dat een bekend merk duidelijk naar voren komt in

een kunstwerk. De kunstenaar zal hterbij veelal op een onrechtstreekse

wrlze communiceren, namelijk op een meerduidige, bochtige, overdreven

of uitdagende manier.aa

Hieruit volgt m.i. dat het feit dat de Dom Pérignon merken in casu

cerfiraal staan in het werk, er geen afbreuk aan doet dat een creatief

proces van artistieke vormgeving kan bestaan. Het feit dat een"popart"-
kunstenaar, zoals in casut, niet slechts één enkel werk maakt, maar een

hele collectie van unieke werken die onderling slechts lichte variaties

bevatten, verhindert m.i. evenmin dat een creatief vormgevend proces kan

bestaan.

30. Uit bovenstaande analyse volgt naat mrjn mening dat de

kunstvrijheid in beginsel een geldige reden vormt in de zin van artikel

2.20.1, d), BVIE, op grond waarvan de kunstenaar gebruik mag maken

van een met het merk overeenstemmend teken anders dan ter

onderscheiding van waren of diensten, wanneer de kunstuiting de vrucht

is van een creatief vormgevend proces, waarin de kunstenaar de

werkelijkheid transformeert door er een persoonlijk element aan toe te

voegen. Deze voorwaarde laat de kunstvrijheid toe haar dubbel doel te

bereiken, namelijk de bevordering van de individuele zelfontplooiing en

de bijdrag e aan de dialogische democratie. Aangezien kunst essentieel

41 M. VenoussEN, "Les droits de I'homme et la création artistique" in Les droits de I'homme au

seuil du troisième mitténaire. Mélanges en hommage à Pierre Lambert, Brussel, Bruylant,

2000,1015.
42 tbid., 1004, voetnoot 12; zie Justice Oliver Wendell Holmes: "it would be a dangerous

undertaking for persons trained only to the law to constitute themselves as Íinal judges of the

worth of pióturaiillustrations" (Bteinsteinv. Donaldson, 188 US 239,251 (1903), vermeld in l.

VRru oen VLtEs, De kunst en het recht. Over algemene publiekrechteliike regels met

betrekking tot kunst, Boom, Juridische uitgevers, 2005, 3.
a3 W. Sn'ruuN, Trademark Protection and Freedom of Expression, Alphen aan den Rijn,

Kluwer Law lnternational, 2011, 159.
44 lbid.
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meerduidig is, dient de rechter het vervuld zrln van deze voorwaarde m.i.

met uiterste omzichtigheid te beoordelen.

31. Wanneer de kunstuiting het resultaat is van voormeld creatief
vorÍngevend proces, vormt de kunstvrijheid in beginsel een geldige reden

in de zin van artikel 2.20.1, d), BVIE, in de betekenis van een

verschoningsgrond.45 Dit zal toÍ gevolg hebben dat het gebruik door de

kunstenaar van een met het merk overeenstemmend teken anders dan ter

onderscheiding van waren of diensten, niet langer een merkinbreuk
uitmaakt.a6

32. Krachtens artikel 2.20.I, d), BVIE kan op drie manieren een

merkinbreuk worden gepleegd: (1) door ongerechtvaardigd voordeel te

trekken uit het onderscheidend verrnogen of de reputatie van het merk;
(2) door afbreuk te doen aan het onderscheidend verÍnogen van het merk;
(3) door afbreuk te doen aan de reputatie van het merk.

33. Ten eerste verwijst het begrip ongerechtvaardigd voordeel trekken

uit het onderscheidend verÍnogen of de reputatie van het merk (ook
aangeduid als "aanhaken", "meeliften" of "írnu riding!') niet naar de

schade die aan het merk wordt berokkend, maar naar het commercieel
voordeel dat de beweerde inbreukmaker uit het gebruik van het betwiste

teken haalt.aT Het omvat met name de gevallen van exploitatie van, en

meeliften op, de bekendheid van een merk of een poging om voordeel te

trekken uit de reputatie ervan.48 Zo oordeelt het Hof van Justitie van de

Europese Unie in vaste rechtspraak dat "het voordeel dat voortvloeit uit
het gebruik door een derde van een teken dat overeenstemt met een

bekend merk, door die derde ongerechtvaardigd uit dat onderscheidend
vermogen of die reputatie wordt getrokken, wenneer hii door dit gebruik
in het kielzog van het bekende merk probeert te varen om te profiteren
van de aantrekkingslcracht, de reputatie en het prestige van dat merk, en

om zonder financiële vergoeding prortfi tu halen uit de commerciële
inspanning die de houder vqn het merk h""ít geleverd om het imago van

dit merk te creëren en te onderhouden."4e

45 Zie F. Gorzeu en M.-C. Jarusserus, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrechf, Brugge,

Vanden Broele,2016, 186: zij omschrijven de geldige reden uitdrukkeltjk als een mogelijke
verschoningsgrond.
ao Zie F. Gorzeru en M.-C. Jnrusserus, Wegw'rjs in het intellectueel eigendomsrechf, Brugge,

Vanden Broele, 2018,201: indien een geldige reden bestaat, neemt het gebruik van een met
het merk overeenstemmend teken een niet-inbreukmakende vorm aan; zie ook D. VlssER,
"Merkenrecht en vrijheid van meningsuiting", Mediaforum 1993, 65.
a7 HvJ 27 november 2008, lntelt. CPM, C-252l07, ECLI:EU:C:2008:655, r.o. 36 en 78'
4s GEU 25 mei2005, Spa Monopolet. BHIM,T-67104, ECLI:EU:T:2005:179, r.o.51.
ae HvJ 18 juni 2009, L'Oréat t. Betlure, C-487107, ECLI:EU:C:2009:378, r.o. 49 en 50; HvJ 22

september 2011, tnbflorat. Marks & Spencer, C-323l09, ECLI:EU:C:2011:604, r.o. 89; zie T.



2T

Hoewel het Hof van Justitie in die rechtspraak uitleg gaf van een

merkinbreuk in de zin van artikel 5, lid 2, Merkenrichtlijn 89lI04lEEG,
omgezet door artikeI2.20.1, c), BVIE, lijkt het opnieuw aangewezen om

deze uitleg ook als aanknopingspunt te nemen in het kader van een

merkinbreuk in de zinvan artikeI2.20.1, d), BVIE (zie ook infra, nrs. 39

en 41).50

34. Welnu, op grond van de gevoerde analyse meen ik dat indien een

kunstuiting door middel van een creatief vorÍngevend proces tot stand

gekomen is, de kunstenaar die een met een merk overeenstemmend teken

gebruikt, een gerechnaardigd voordeel haalt uit het onderscheidend

vermogen of de reputatie van dit merk. Aangezien de kunstvrijheid in dat

geval een geldige reden vormt in de zin van artikel 2.20.1, d), BVIE, op

grond waarvan de kunstenaar gebruik mag maken van het teken anders

dan ter onderscheiding van waren of diensten, heeft dit automatisch tot
gevolg dat het voordeel dat uit dit gebruik getrokken wordt, ook

gerechtvaardigd is. In de rechtsleer wordt immers terecht erkend dat de

omstandigheid dat "ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken of
afbreuk wordt gedaan", nauw verband houdt met het feit dat voor het

gebruik van het teken geen geldige reden bestaat. Zodra een geldige reden

voorhanden is, heeft dit immers als gevolg dat het gebruik van dit teken

niet langer ongerechtvaardigd is.5l

35. Indien de kunstuiting de vrucht is van een creatief vormgevend
proces, waarin de kunstenaar de werkelijkheid transformeert door er een

persoonlijk element aan toe te voegen, is zijnprimair doel de bevordering

van de individuele zelfontplooiing en de bijdrage aan de dialogische

democratie (zie supra, nr. 30). Dat de kunstenaar zijn werken daarnaast

ook verkoopt en aldus "in het economisch verkeer brengt",52 in casu via

CoHeru JeHonnv, C.J.J.C. Vnn Nrsperu en J.L.R.A. Huvoecopea, lndustriële eigendom, Deel
2, Merkenrechf, Deventer, Kluwer, 2008, 351-354;F. Gotzeru en M.-C. JRruSSerus, Europees

en Benelux Merkenrechf, Brussel, Larcier, 2016, 245; H. VANHEES, "Artikel 2.20 BVIE.
Beschermingsomvang" in X., B'tjzondere Commentaar met overzicht van rechtspraak en

rechtsleer. Economisch rechf, Mechelen, Kluwer, 2016, 65-66.
50 H. VRTHeES, "Artikel 2.20 BVIE. Beschermingsomvang" in X., Bijzondere Commentaar met
overzicht van rechtspraak en rechtsleer. Economisch recht, Mechelen, Kluwer, 2016, 81.
51 Zie conclusie Adv.-gen. Kororr bij HvJ 6 februari 2014, Leidseplein Beheer t. Red Bull, C'
65112, punt 36; T. CoÈer.r JEHonnv, C.J.J.C. Vnru Ntsperu en J.L.R.A. Huvoecopea, Industriële

eigendom, Deet 2, MerkenrechÍ, Deventer, Kluwer, 2008, 357; E. ConruU en B. DocOutR,
"L;usage des réseaux sociaux. Entre droits intellectuels, liberté d'expression eJ vie privée" in
M. Sninltor.r (ed.), Les réseaux sociaux et le droit, Brussel, Conférence Jeune Barreau, 2014,
79.
sz Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft het "gebruik in het economisch verkeer" in
de zin van de artikelen 5, lid 1, en 5, lid 2, Merkenrichtlijn 89/104/EEG (thans vervangen door

artikel 10,lid2, Merkenrichtlijn (EU) 201512436), omgezetin artikel 2.20.1, a), b) en c), BVIE,

ruim gedefinieerd. Volgens dit Hof gaat het om "gebruik in het kader van een handelsactiviteit
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een website, maakt de kunstuiting m.i. nog niet tot een vorÍn van
ongerechtvaardigd commercieel gebruik.53 De kunstuiting gebeurt

immers nog steeds "anders dan ter onderscheiding van waren of
diensten", in de zinvanartikel 2.20.1, d), BVIE.

36. Een grens aan deze voorrang van de kunstvrijheid is daarentegen

dat het met het merk overeenstemmend teken niet uitsluitend mag worden
gebruikt om een eigen commercieel voordeel te trekken uit het

onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.sa De gebruiker
van het teken mag aldus niet louter meeliften op het door de merkhouder
opgebouwde commerciële imago.55 Dit is het geval wanneer de uiting niet
het resultaat is van een creatief vormgevend proces, waarin de kunstenaar

een persoonlijk element toevoegt aan de werkelijkheid. Er is dan geen

sprake meer van een geldige reden in de zinvan artikel 2.20.1, d), BVIE,
zodat het voordeel dat uit het onderscheidend vermogen of de reputatie

van het merk wordt getrokken, ongerechtvaardigd zal zijn.

37. Het Duitse Bundesgerichtshofheeft deze grens op een transparante
w4ze geformuleerd. Dit Hof oordeelde, in het kader van een parodie, in
een affest van 3 februari 2005 dat de kunstvrijheid prevaleert boven de

waarmee een economisch voordeel wordt nagestreefd, en niet om gebruik in de particuliere
sfee/'(HvJ 12 november2002, Arsenalt. Reed, C-206101, ECLI:EU:C:200265, r.o.40; HvJ
23 maart 2010, Google t. Louls Vuitton, gevoegde zaken C-236/08 Vm. C-238/08,
ECLI:EU:C:2010:159, r.o. 50). Ook volgens oudere rechtspraak van Uw Hof moet in beginsel
onder het "gebruik in het economisch verkeer" het gebruik worden verstaan "anders dan met
een zuiver wetenschappelijk doel, in het kader van een bedrijf, beroep, of enige andere niet in
de particuliere sfeer verrichte activiteit waarmee economisch voordeel wordt beoogd"
(Benelux-Gerechtshof 9 juli 1984, Tanderil, Benelux Jur. 1984, 1); zie H. VnruHres, "Artikel

2.20 BVIE. Beschermingsomvang" in X., Bijzondere Commentaar met overzicht van
rechtspraak en rechtsleer. Economisch recht, Mechelen, Kluwer, 2016, 17.
53 ln die zin: D. Vlssen, "Darturnica'. modellenrecht versus kunstvrijheid", NJ 2011,740-741;
zie ook: J. vnru oeru BERc en M. Hnnr, "lE-rechten en uitingsvrijheid", BMM Bulletin 2013,6;
W. Snrulrr.r, "Merkenrecht en vrijheid van meningsuiting", Mediaforum 2011,8; W. SRrultt't,
Trademark Protection and Freedom of Expression, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law
I nternational, 201 1, 169.
54 T. CoHeru JEHoMM, C.J.J.C. Vnru Nrsperu en J.L.R.A. Huvoecopea, lndustriële eigendom,
Deet 2, Merkenrechf, Deventer, Kluwer, 2008, 369; C. DerorutrucK, "Merken en vrijheid van
meningsuiting: zoeken naar een fair balance" (noot onder Voorz. Kh. Antwerpen 14 oktober
2013, Louboutin t. Anke Van Dermeersch), RABG 2013,1487; W. Serulttt, "Merkenrecht en
vrijheid van meningsuiting", Mediaforum 2011, 12.
55 Zie bv. Voorzitter Kh. Antwerpen 14 oktober 2013, Louboutin t. Anke Van Dermeersch,
RABG 2013, 1476, met noot C. Derorurrucr: in het kader van haar politieke campagne
"Vrouwen tegen islamisering" had Anke Van Dermeersch op haar affiches "Vrijheid oÍ islam?"
prominent gebruik gemaakt van het rode kleurmerk van Christian Louboutin, aangebracht op
de zool van schoenen met rode hakken. De voorzitter van de rechtbank van koophandel
oordeelde dat voor het gebruik van dit teken geen geldige reden bestond in de zin van artikel
2.20.1, d), BVIE, nu Anke Van Dermeersch in de eerste plaats "de bedoeling heeft gehad om
voordeel te halen uit de merkbekendheid van Louboutin." Deze uitspraak had evenwel geen

betrekking op de kunstvrijheid, die zoals gezegd, hoge bescherming geniet zodra er sprake is

van een eigen, creatief vormgevend proces.
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rechten van de merkhouder, wanneer de parodie niet louter een

commercieel doel heeft en de parodist zich niel denigrerend of lasterlijk
uitlaat over een merk (zie ook infra, nr. 46).s6 In casu had de parodist een

kaart gemaakt met op een lila achtergrond de tekst "Uber allen Wipfeln
ist Ruh, irgendwo blókt eine Kuh. Muh!", aldus Goethes "Wanderers
Nachtlied' parafraserend. De tekst was ondertekend met "Rainer Maria
Milka".

Het vernoemde Hof oordeelde vooreerst dat"wanneer de vormgeving van

de postkaart geen smaad inzake het merk van de eiseres inhoudt en de

beklaagde met de verkoop van de kaart evenmin uitsluitend een

commercieel voordeel beoogt, de bescherming van de kunstvrijheid in
geval van twilfel voorrang dient te verlcrijgen op de bescherming van het

eigendomsrecht" (vrije vertaling) .57 Dit Hof gaf vervolgens voorrang aan

de kunstvrijheid, aangezien de kunstenaar geenszins uitsluitend had

meegelift op het door Milka opgebouwde commerciële imago. Hij had dit
imago juist ter discussie gesteld en wilde daarmee een sociale en culturele
dialoog aanwakkeren, in het raam van de dialogische democratie.

Deze beslissing lijkt mij gerechtvaardigd te zijn. Kunstwerken die

bekende merken gebruiken, zoals parodieën of "popart", zullen immers

bijna onvermijdelijk gebruik maken van het imago van het merk (zie

supra, nr. 29).58 Zodra dit gebruik door de kunstenaar evenwel kadert

binnen een eigen creatief vormgevend proces ten behoeve van de

individuele zelfontplooiing en/of de dialogische democratie, lift hij niet
louter mee op het commerciële imago van het merk. Er is dan, zoals

gezegd, sprake van een geldige reden voor dit gebruik in de zin van
artikel 2.20.1, d), BVIE.

38. Uit het bovenstaande volgt naar mijn mening dat de kunstenaar in
casu met de betwiste "poparf"-kunstwerken, waarin de Dom Pérignon
merken naar de aard van de kunstvorm zelf een belangrijke plaats

innemen, niet louter heeft meegelift op het door de merkhouder
opgebouwde commerciële imago. Zoals aangegeven, lijken deze

kunstuitingen immers tot stand te zijn gekomen op grond van een creatief

56 Goedkeurend: J. JANSEN, "Over geldige reden en parodiêrend merkgebruik", IER 2007,91;
W. Snrulrr.r, Trademark Protection and Freedom of Expression, Alphen aan den Rijn, Kluwer
Law lnternational, 201 1, 304.
57 BGH 3 februari 2005, "Li1a-Postkarte", GRUR 2005, 583: "Enueist sich die in Rede
stehende Gestattung der Postkarte aber nicht als eine Verunglimpfung der Merken der
Kágerin und IáBt sich auch nicht annehmen, da\ die Beklagte ausschlie9lich kommerzielle
Zwecke mit dem Vertrieb der Postkarte verfolgt, hat der Schutz der Kunstfreiheit im Streitfall
Vorrang vor dem Schutz der Eigentumsgarantie (...)."
58 W. Snruux, Trademark Protection and Freedom of Expression, Alphen aan den Rijn,

Kluwer Law lnternational, 2011, 303.
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vorngevend proces, waarin de kunstenaar een persoonlijke toets heeft

gegeven aan de werkelijkheid (zie supra, nr. 29).

39. Ten tweede is er volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie

van de Europese Unie sprake van afbreuk aan het onderscheidend

vermogen van het merk in de zin van artikel 5, lid 2, Merkenrichtlijn
Sgll} lEEG (ook aangeduid als "verwatering", "verschraling" of
"vervaging") "zodra dit merk minder geschikt wordt om de waren of
diensten waarvoor het is ingeschreven en wordt gebruikt, te identíficeren,

doordat door het gebruik van het teken dat daaraan gelijk is of daarmee

overeenstemt door de derde de identiteit van het merk aJbrokkelt en aan

impact op het publiek inboet. Dat is met name het geval wanneer het

merk, dat onmiddeltijk een associatie opriep met de waren of diensten

waarvoor het is ingeschreven, deze associatie niet meer kan oproepen."Se

Aldus wordt volgens het Hof van Justitie afbreuk gedaan aan het

onderscheidend vermogen van een bekend merk, wanneer het gebruik van

een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met dit merk "het

onderscheidend vermogen daarvan kan verzwakken door het minder

geschíkt te mqken om de waren en diensten van de houder vnn dit merk te

onderscheiden van die met een andere herkomst. Aan het slot van het

proces van verwatering is het merk niet meer in staat bij de consument

een rechtstreekse associqtie met een specifieke commerciële herkomst op

te roepen."6o

Deze uitleg dient, zoals gezegd, ook als aanknoping te worden genomen

in het kader van een merkinbreuk in de z\n van artikeI2.20.1, d), BVIE.

40. In het licht van de gevoerde analyse meen ik dat indien een

kunstuiting door middel van een creatief vormgevend proces tot stand

gekomen is, de kunstenaar die een met een merk overeenstemmend teken

gebruikt, anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, geen

afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen van het merk. De

kunstvrijheid vormt dan immers een geldige reden in de zin van artikel

5e HvJ 27 november 2008, tntett. CPM, C-252l07, ECLI:EU:C:2008:655, r.o.29 HvJ 18 juni

2009, L'Oréat t. Belture, c-487107, ECLI:EU:C:2009:378, r.o. 39; GEU 25 mei 2005, Spa

Monopole l. BH I M, T -67 104, ECLI : EU:T:2005: 1 79, r.o' 43.
60 Hvi 22 septemb er 2011, lnbflora l. Marks & Spencer, C-323/09, ECLI:EU:C:201 1:604, r.o.

T6; zie T. CoHeru JrHonnu, C.J.J.C. Vnru Ntsperu en J.L.R.A. Huvorcopea, lndustriële

eigendom, Deet 2, MerkenrechÍ, Deventer, Kluwer, 2008, 354-355; F. Gorzeru en M.-C.

Jnusser.rs, Europees en Benelux Merkenrechf, Brussel, Larcier, 2016, 247; H. VRnHees,

"Artikel 2.20 BVIE. Beschermingsomvang" in X,, Biizondere Commentaar met overzicht van

rechtspraak en rechtsleer^ Economisch recht, Mechelen, Kluwer, 2016, 61-62.
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2.20.1, d), BVIE, zodatgeen merkinbreuk voorligt.6r Het gebruik van een

bekend merk in een kunstuiting, volgens een creatief vormgevend proces

en niet ter onderscheiding van bepaalde waren, heeft m.i. immers niet als

gevolg dat het merk minder geschikt wordt om de herkomst van de waren

waarvoor het is ingeschreven, te identificeren. Precies omwille van dit

creatief vorÍngevend proces wordt het merk in de kunstuiting immers in

een volledig andere context gezet; er wordt voldoende afstand geschapen

ten opzichte van het merk zelf. Op die manier lijkt mij de

"herkomstfunctie" van het merk afdoende te worden gevtqwaard.62

In casu komt het mij voor dat de betwiste "poparf'-kunstwerken waarin

de Dom Pérignon merken centtaal staan, die tot stand lijken te zijn
gekomen op grond van een creatief vorÍngevend proces, geen afbreuk

doen aan het onderscheidend Vermogen van deze merken. Ten eerste

lijken z4 niettot verwatering van de merken te leiden: die merken zullen

bij de consument nog steeds dezelfde onmiddellijke associatie oproepen

mêt de champagnewaren waarvoor zij zijn ingeschreven. Ten tweede

leiden de kunstwerken m.i. niet tot een banalisering van de gemerkte

waren en sich. Zii suggereren bijvoorbeeld niet daÏ de consument

minderwaardige producten zou moeten drinken, zoals cava of prosecco.

4I. Ten derde is er volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie

van de Europese Unie sprake van afbreuk aan de reputatie van het merk

in de zinvanartikel 5, lid 2, Merkenrichtlijn 89lI04lEEG (ook aangeduid

als "aantasting" of "degeneratie"), "wqnneer de waren of diensten

wearvoor het teken dat getijk is aan of overeenstemt met het merk door

de derde wordt gebruikt, op zodanige wiize aan de zintuigen van het

pubtiek appelleren, dat de aantrekkingslcracht van het merk vermindert.

Het risico op een dergelijke aftreuk kan met name volgen uit het feit dat

de waren of diensten díe door de derde worden aangeboden een kenmerk

of huatiteit bezitten waarvan een negatieve invloed op het imago van het

merk kan uitgaen."63

61 ln die zin ook: D. Vlssen, "Merkenrecht en vrijheid van meningsuiting", Mediaforum 1993,

65; G. Vos en J. vnru oeru BeRc, "De geldige reden", BMM Bulletin 2003, 86'
62 Ílet Hof van Justitie van de Europese Unie oordeelt m.b.t. deze functie dat "de wezenlijke

functie van het merk daarin getegen is, dat aan de consument of de eindverbruiker de

identiteit van de oorsprong van de gemerkte waren of diensten wordt gewaarborgd, zodat hii

deze van waren of diensten van andere herkomst kan onderscheiden zonder gevaar voor

venuarring" (HvJ 12 november 2002, Arsenal t. Reed, C-206101, ECLI:EU:C:2002:651, r.o.

48).
63 fuvJ 1B juni 2009, L'Oréatt. Betture,C-487107, ECLI:EU:C:2009:378, r.o' 40; GEU 25 mei

2005, Spa MonopoleÍ. BH\M,T-67104, ECLI:EU:T:2005:179, r.o. 46; zie T. CoHen JeHonnna,

C.J.J.C.'Ver.r Nrsper.r en J.L.R.A. Huyoecopra, tndustriële eigendom, Deel 2, Merkenrecht,

Deventer, Kluwer, 2008, 355-357; F. GOrzeru en M.-C. JANSSENS, Europees en Benelux

Merkenrechf, Brussel, Larcier, 2016, 248-249; H. VATHEES, "Artikel 2'20 BVIE'
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Ook Uw Hof oordeelde in het reeds hierboven vermelde arrest van 1

maart 1975, in het kader van artikel2.20.I, c), BVIE, dat er schade wordt
toegebracht aan het merk wanneer "de waar, wnarop het 'ander gebruik'
van het overeenstemmend teken betrekking heeft, op zodanige wrjze

appelleert aan de zintuigen van het publiek, dat het merk voor de soort
van waren waarvoor het is ingeschreven, daardoor in zin
aantrekkingskracht en 'kooplust opwekkend vermogen' wordt
getroffen."64 lPret Hof oordeelde in dit licht dat het teken Klarein voor een

schoonmaakmiddel een inbreuk uitmaakte op het overeenstemmende

merk Claeryn voor jenever.

In een arrest van 22 mei 1985 preciseerde Uw Hof bovendien dat niet
noodzakelijk de zintuigen van het publiek moeten worden aangesproken.

De merkhouder moet worden beschermd tegen elke aantasting van de

aantrekkingskracht van het merk.65 Gedacht kan worden aan het gebruik
van een merk voor waren van minder a11ooi.66

Deze uitleg dient, zoals gezegd, ook als aanknoping te worden genomen

in het kader van een merkinbreuk in de zinvan artikel2.20.1, d), BVIE.

42. Op grond van de gevoerde analyse ben ik van mening dat, indien
een kunstuiting door middel van een creatief vorÍngevend proces tot stand

gekomen is, de kunstenaar die een met een merk overeenstemmend teken
gebruikt, anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, in
beginsel geen afbreuk doet aan de reputatie van het merk. Dit is het geval

wanneer de kunstenaar binnen de grenzen blijft van de toegelaten vrijheid
van meningsuiting, zoals vooropgesteld door het Europees Hof voor de

Rechten van de Mens: zo mag de kunstenaar met zijn kunstuitingen ook

"beledígen, schokken of verontrusten" (zie supra, nr. 20). Door het

creatief vorÍngevend proces en de essentieel meerduidige betekenis van
kunst, wordt in de kunstuiting waarin een overeenstemmend teken wordt
gebruikt, m.i. voldoende afstand geschapen ten opzichte van het merk
zelf. Het komt mij voor dat de "reclamefunctie"6T van het merk hierdoor

Beschermingsomvang" in X., Bijzondere Commentaar met overzicht van rechtspraak en

rechtsleer. Econ omisch recht, Mechelen, Kluwe r, 2016, 64-65.
6a Benelux-Gerechtshof 1 maart 1975, ColgaÍe t. Bols ("Claeryn/Klarein"), Benelux Jur. 1975'
79,3.
65 Benelux-Gerechtshof 22 mei 1985, Levert. International Metals, NJ 1985, 770, r.o.42-43.
66 F. Gorzeru en M.-C. Jnrussgrus, Europees en Benelux MerkenrechÍ, Brussel, Larcier, 2016,

249.
67 Het Hof van Justitie van de Europese Unie oordeelt m.b.t. deze functie dat"aangezien het
economisch verkeer wordt gekenmerkt door een gevarieerd aanbod van waren en diensten,
de merkhouder kan beogen met het merk niet alleen de herkomst van ziin waren of diensten
aan te duiden, maar zijn merk ook voor reclamedoeleinden te gebruiken teneinde de
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afdoende wordt gevrijwaard. De kunstvrijheid vormt dan een geldige

reden in de zin van artikel 2.20.1, d), BVIE, zodat geen merkinbreuk
voorligt.

43. Een voorbeeld vormt het arrest van het Gerechtshof te Amsterdam

van 13 september 2011 betreffende op het internet gepubliceerde

afbeeldingen en cartoons, waarin het geesteskind van Dick Bruna,

Nijntje, enerzijds als junkie werd afgebeeld met bijhorende teksten inzake

overmatig drugsgebruik en, anderzqds, werd afgebeeld in een vliegtuigje
dat op een appartementsgebouw afstevende onder de titel "nijn-eleven".
Het Gerechtshof oordeelde dat die afbeeldingen "aan te merken zijn als

toelaatbare parodieën." Er was volgens het Gerechtshof sprake van een

geldige reden voor het gebruik van het teken, in de zinvan artikel 2.20.1,

d), BVIE, "in aanmerking nemende de vastgestelde humoristische
bedoeling, het ontbreken van concurrentiemotieven, de bewaarde afstand

tot de merlcen en het ontbreken van verwnrringsgevaar."68

44. In dit verband dient erop te worden gewezen dat bekende merken,

zoals in casu de Dom Pérignon merken, zich m.i. meer kritiek moeten

laten welgevallen dan merken die niet in de "spotlights" staan.6e Een

toonaangevend merk maakt nu eenmaal deel uit van het openbaar leven

en de merkhouder heeft die openbaarheid meestal zelf actief gezocht via
marketing. Daar hoort dan ook bij dat een dergelijk merk in het publiek
debat wordt besproken.T0 Met andere woorden, hoge merken vangen veel

wind.

45. In dit licht is het arrest van het Europees Hof voor de Rechten van

de Mens van 25 januari 2007, Vereinigung bildender Kilnstler t.
Oostenrijk relevarrt.. Deze zaak betrof een schilderij van Otto Mi.ihl

"Apocalyps", waarin vierendertig Oostenrijkse publieke figuren

consument te informeren en te overtuigen" (HvJ 23 maart 2010, Google t. Louls Vuitton,

gevoegde zaken C-236108 Um. C-238/08, ECLI:EU:C:2010:159, r.o. 91).
oa Hof Amsterdam 13 september 2011, ECLI:NL:GHAMS:2O11:BS7825, IER 2012, 15. Zie

hierover: E. Conuu en B. DocoutR, "L'usage des réseaux sociaux. Entre droits intellectuels,
liberte d'expression et vie privée" in M. SRlvtott (ed.), Les réseaux sociaux et le droit, Brussel,

Conférence Jeune Barreau, 2014,82; P. MRevneRt, "Beschermingsomvang en beperkingen",
lRDl 2016,90, nr. 52.
6e Cf. EHRM 15 februari2005, Sfee/ and Morrist. Verenigd Koninkrijk, NJ2006, 39, r.o. 94. ln
die zin: rechtbank's-Gravenhage 4 mei 2011, Plesnert. Louis Vuitton, \ER2011, a|,1.4,289.
De rechtbank neemt de omstandigheid in rekening dat Louis Vuitton een zeer bekende
onderneming is, waarvan sommige producten een aanzienlijke bekendheid genieten, die zij

ook zelf via advertenties en affichering met beroemdheden aanwakkert. Dit brengt volgens de
rechtbank met zich mee dat Louis Vuitton zich in sterkere mate dan andere rechthebbenden
kritisch merkgebruik dient te laten welgevallen (r.o. 4.8).
70 J. vAr.r oeru Benc en M. HnRr, "lE-rechten en uitingsvrijheid', BMM Bulletin 2013,7;W.
SAKULIIt, "Merkenrecht en vrijheid van meningsuiting", Mediaforum 2011, 9.
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(grotendeels leden van de rechtse FPO en katholieke geestelijken) werden
afgebeeld terwijl zij deelnamen aan een orgie. Otto Mtihl, die in een

Weense anti-bourgeois commune had geleefd die onder meer vrije
seksuele relaties tussen volwassenen en minderjarigen verspreidde, was

in I99l strafrechtelijk veroordeeld wegens kindermishandeling. Het
schilderij was een antwoord op de sterke, publieke kritiek die Otto Miihl
van voornoemde rechtse partij en de katholieke kerk had ontvangen. De

Oostenrijkse rechter legde een verbod op tentoonstelling van dit schilderij
op, nu het afbreuk deed aan de portretrechten van een van de politici.

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde echter dat dit
verbod een schending van artikel 10 EVRM vormde, nu de afbeelding
verwees naar het publieke leven van de politicus in kwestie, zodal hij een

grotere tolerantie aan de dag moest leggen ten aanzien van kritiek
("display a wider tolerance in respect of criticism"l.tr Daarnaast

oordeelde dit Hof in een kernoverweging dat "satire een vorm van
artistieke expressie en een maatschappelijke commentaar is en, omwille
van zijn inherente kenmerken van overdrijving en vervorming van de

werkelijkheid, op een natuurlijke manier wil uitdagen en scholcken.

Bijgevolg moet elke inmenging met het uitingsrecht van de kunstenaar
met bijzondere omzichtigheid beoordeeld worden" (vrije vertaling).12

Dezelfde redenering kan m.i. worden doorgetrokken naar het geval

waarin bekende merken in een satire of parodie worden gebruikt.T3

46. Een grens aan deze voorrang van de kunstvrijheid is evenwel dat

het met het merk overeenstemmend teken niet mag worden gebruikt om
beledigende of lasterlijke kritiek te uiten op het merk, met als primair
oogmerk om het merk of de merkhouder te schaden.Ta Er is dan geen

71 EHRM 25 januari 2007 , Vereinigung bildender Ktinstler L Oostenrijk, nr. 68354/01, r.o. 34.
72 lbid., r.o. 33: "satire is a form of artistic expression and social commentary and, by its
inherent features of exaggeration and distorÍion of reality, naturally aims to provoke and
agitate. Accordingly, any interference with an artist's right to such expression must be
examined with particular care."
73 W. Snruut, Trademark Protection and Freedom of Expression, Alphen aan den Rijn,
Kluwer Law lnternational, 2011, 160-161.
74 C. GercEn, "Droit des marques et liberté d'expression", Recueil Dalloz 2007, 887-BB8; M.-
C. Jnrusserus, "Protection de la marque et liberté d'expresssion. A la recherche d'un équilibre
delicat" in A. CnuouENAtRE (ed.), La protection des marques sur interneÍ, Brussel, Bruylant,
2007,109,nr.70; P. MAEYAERT, "Beschermingsomvang en beperkingen", lRDl2016,90, nr.

50 in fine; V. RAUS, "Merkenrecht en vrijheid van meningsuiting", BMM Bulletin 2013, 9; W.
SAKULTru, "Merkenrecht en vrijheid van meningsuiting", Mediaforum 2011, 10; W. SRrulltt,
Trademark Protection and Freedom of Expression, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law
lnternational,2011, 162-163; J. vAN oeru Benc en M. HAAK, "lE-rechten en uitingsvrijheid",
BMM Bulletin2013,7.
Zie bv. Brussel 9 oktober 2012, RABG 2012, met noot J. Jnrusseru: het hof van beroep
oordeelde in deze zaakdat de kritiek niet mag worden geuit op een wijze die als oogmerk
heeft te schaden, oogmerk dat duidelijk werd nagestreefd met het gebruik van de
domeinnaam en het teken "dieterensucks" en de scheldproza aan het adres van D'leteren.
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sprake meer van een geldige reden in de zinvan artikel 2.20.1, d), BVIE,
zodat er in dat geval inbreuk wordt gemaakt op de reputatie van het merk.

De Duitse hooggerechtshoven hebben deze grens duidelijk geformuleerd,
met name het Bundesgerichtshof in het besproken arrest van 3 februari
2005 (zie supra, nr. 37). Ook het Duitse Grondwettelijk Hof oordeelt dat
geen beroep op de kunstvrijheid kan worden gedaan, wanneer de uiting
slechts "schmcihkritiV' (d.i. beledigende of lasterlijke kritiek) als

oogmerk heeft.75 Volgens dit Hof "vervtordt een meningsuiting niet reeds

door haar negatieve gevolgen voor derden tot smaad. Ook een

overdreven en zelfs grove lritiek maakt een uiting op zichzelf nog niet tot
smaad. Zulke tcritiek zal slechts smaad uitmaken, wanneer niet meer de

gedachtewisseling rond de zaak zelf maar de belastering van de persoon
op de voorgrond staat" (vrije vertaling).76

Naar analogie met deze zaken kan aldus worden aangenomen dat er
sprake is van verboden beledigende of lasterlijke kritiek op een merk,
wanneer de kritiek geen feitelijk verband meer houdt met een thema dat

verbonden is met het merk, maar als primair doel heeft om het merk of de

merkhouder in diskrediet te brengen.TT De dubbele doelstelling van de

bevordering van de individuele zelfontplooiing en de bijdrage aan de

dialogische democratie, die de kunstenaar bereikt door middel van een

creatief vormgevend proces, is dan immers naar de achtergrond
verdwenen.

47. In casu komt het mij voor dat de betwiste "popart"-collectie, die
op de website van de kunstenaar tentoongesteld en verkocht wordt onder
de naam "Demn Perignon Collection" en via de domeinnaam "damn-
perignon-collection, geen afbreuk doet aan de reputatie van het merk.

Hierdoor werd afbreuk gedaan aan de reputatie van het merk D'IETEREN. Het recht van vrije
meningsuiting vormde dan ook geen geldige reden in de zin van artikel 2.20.1, d), BVIE.
75 BVerfG 3 juni 1987, "SÍrauss Karikatuf', BVerfGE 75, 369 ff.: in deze zaak achtte het
Bundesgerichtshof een verbod op de vrije meningsuiting gerechtvaardigd, aangezien de
betrokken karikaturen als doel hadden de politicus Strauss te ontmenselijken en te
vernederen. Hij werd hierop als een varken voorgesteld die zich tussen anderen inliet met
seksuele activiteiten. Dit deed afbreuk aan ztln grondrecht op bescherming van zijn
persoonlijkheid (artikel 2 Duitse Grondwet); zie ook BVerfG 26 juni 1990, "Postmoftale
SchmáhkritiK', BVerfGE 82, 272 fÍ.
76 BVerfG 26 juni 1990, "Postmortale SchmáhkritiK', BVerfGE 82, 272 ff.: "Eine
Meinungsáu\erung wird nicht schon wegen ihrer herabsetzenden Wirkung ftir Dritte zur
Schmáhung. Auch eine uberzogene und selbst eine ausfállige Kritik macht fur sich
genommen eine ÁuBerung noch nicht zur Schmáhung. Eine herabsetzende AuBerung nimmt
vielmehr erst dann den Charakter der Schmáhung an, wenn in ihr nicht mehr die
Auseinandersetzung in der Sache, sondern die Diffamierung der Person im Vordergrund
steht."
77 W. SnruLtN, Trademark Protection and Freedom of Expression, Alphen aan den Rijn,
Kluwer Law lnternational, 2011, 163.
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Deze benaming zal m.i. noch de aantrekkingskracht van het merk
aantasten noch het kooplust opwekkend vermogen ervan treffen (zie

supra, nr. 41). De kunstenaar laat zich immers niet negatief uit over de

waren waarvoor de Dom Pérignon merken zijn ingeschreven.

De benaming "Da:mn Perignon" (vertaald als "verdomde Perignon"), als
parodie op het woordmerk "Dom Pérignon", is naar mrjn mening speels

en uitdagend bedoeld. Een inherent kenmerk van "popart" als kunstvorm
is juist om een bekend merk op een ludieke, soms uitdagende of
schokkende manier voor te stellen. Zo wil de kunstenaar stelling nemen
tegenover de consumptiemaatschapptj (zie supra, nr. 29). In casu wil de

kunstenaar door de gekozen benaming het merk of de merkhouder m.i.
niet opzettelijk in diskrediet brengen. Het lijla mij dus dat er geen sprake

is van een verboden beledigende of lasterlijke kritiek.

48. Gelet op het bovenstaande moet naar mijn mening worden besloten
dat de kunstvrijheid een geldige reden vormt in de zinvan artikel 2.20.1,

d), BVIE voor het gebruik van een met een merk overeenstemmend teken
anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien de

kunstuiting het resultaat is van een creatief vormgevend proces waarin de

kunstenaar de werkelijktreid als het ware "transformeert" door er een

eigen element aan toe te voegen. Wanneer zo'n creatief vormgevend
proces voorhanden is, vormt het gebruik van het teken niet langer een

merkinbreuk: (1) de kunstenaar haalt een rechtmatig voordeel uit het
onderscheidend verÍnogen of de reputatie van het merk; (2) de kunstuiting
doet geen afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het merk
(vrijwaring van de "herkomstfunctie"); (3) de kunstuiting doet geen

afbreuk aan de reputatie van het merk, zolang zij geen beledigende of
lasterlijke kritiek inhoudt die erop gericht is het merk of de merkhouder
schade toe te brengen (vrijwaring van de "reclamefunctie").

Ten aanzien van het tweede luik van de yraag:

49. Met het tweede luik van zijn vraag wenst de voorzitter van de

rechtbank van koophandel te vernemen welke de criteria zijn die de

nationale rechter in overweging moet nemen ter beoordeling van het
evenwicht tussen de grondrechten van de vrijheid van meningsuiting en

van de intellectuele eigendom en welk belang aan elk van die criteria
moet worden gehecht. De voorzitter reikt hierbij een lijst van criteria aan,

waarin met name de omvang en de intensiteit van het inbreukmakend
gebruik van het teken worden afgewogen tegen het maatschappelijke
belang dat de uiting heeft.
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50. Gelet op het antwoord op het eerste luik, is deze vraag zonder
voorwerp geworden. Hieruit blijkt immers enerzijds dat een kunstuiting
uitsluitend een creatief vormgevend proces veronderstelt en niet
noodzakelijk een maatschappelijk debat op gang moet brengen (zie supra,
nr. 26). Anderzijds is gebleken dat zodra zo'n creatief vormgevend proces
aanwezig is, de kunstvrijheid in beginsel een geldige reden vormt voor
het gebruik van het teken in de zinvan artikel 2.20.1, d), BVIE, zodal dit
gebruik niet langer een merkinbreuk zal uitmaken (zie supra, nrs. 31

e.v.).

51. Het tweede luik van de vraag moet derhalve niet meer worden
beantwoord.

IV. Conclusie

52. Op grond van de voormelde redenen meen ik het Hof te kunnen
adviseren als volgt te antwoorden op de door de voorzitter van de

rechtbank van koophandel te Brussel gestelde prejudiciële vraag:

"De kunstvrijheid vormt een geldige reden in de zin van artikel 2.20.I, d),
BVIE voor het gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met
het merk, anders dan ter onderscheiding van wqren of diensten, indien de
kunstuiting het resultaat is van een creatief vormgevend proces dat geen

beledigende of lasterlijke lcritiek inhoudt die erop gericht is het merk of
de merkhouder schade toe te brengen. In dat geval haalt de kunstenaar
noch onrechtmatig voordeel uit, noch doet hU aJbreuk een, het
onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk."

Brussel, 12 februari 2019

Plaatsvervang end vocaat-generaal,

Dirk THIJS


