Ondeugende merknaam krijgt ruim baan in Amerika
AMSTERDAM
BAS KIST

Het Amerikaanse
merkenregisterwordt overspoeld
met aanvragen voor obscene en
racistische merknamen. Fuck
Yourself, Cock Sucker, Nigger
Please, Crackhead Jesus en Dicks
by Mail - het zijn maar enkele
voorbeelden.
De oorzaak is de uitspraak in de
zaak Matal v Tam. Op 19 juni
bepaalde het Hooggerechtshof dat
merken waarvan de naam
kleinerend of vernederend is, niet
langer mogen worden geweigerd.
De kwestie was aangespannen
door Simon Tam, de voorman van
de Aziatisch-Amerikaanse
rockband The Slants. Toen Tam in
2011 merkbescherming aanvroeg
voor de bandnaam The Slants,
werd de registratie door het
merkenbureau geweigerd.
Het bureau beriep zich op de
negatieve betekenis van slant
(scheef, steil). Het woord wordt
vaak in spottende of beledigende
zin gebruikt als verwijzing naar de
stand van de ogen van Aziaten. De
Amerikaanse wet bepaalt dat een
merknaam niet kleinerend mag zijn
voor bevolkingsgroepen. Om die
reden weigerde het bureau The
Slants in te schrijven.

heeft op kleinerende (desparaging)
merken, is de verwachting dat het
oordeel ook consequenties heeft
voor beledigende of onfatsoenlijke
merken. Dat verklaart de instroom
van alle obsceniteiten van de
laatste weken.
De zaak zal vermoedelijk ook een
nieuwe wending geven aan het al
jaren voortslepende conflict over de
merknaam Redskins. Dit merk, dat
is aangevraagd door het footballteam de Washington Redskins, is
ook geweigerd omdat het
kleinerend en beledigend zou zijn.
Op basis van The Slants-uitspraak
zal de merkregistratie van Redskins
nu vermoedelijk ook geaccepteerd
moeten worden.
En intussen staat er bij het
Amerikaanse merkenbureau nog
een groot aantal aanvragen van het
afgelopen jaar 'on hold', allemaal in
afwachting van de uitspraak van de
hoogste rechter in The Slant-zaak.
Vermoedelijk zal het Amerikaanse
merkenbureau nu ook deze
aanvragen, van Camel Toe
Camouflage tot Anal Overdose,
opnieuw bekijken in het licht van de
Slant-beslissing.

Tam ging in beroep en begon aan
een lange weg langs allerlei
rechters. Hoewel hij in eerste
instantie in het ongelijk werd
gesteld, trok Tam in juni van dit jaar
in hoger beroep toch aan het
langste eind.
Het Hooggerechtshof stelt dat de
zeventig jaar oude wetsbepaling
dat kleinerende of beledigende
merken geweigerd moeten worden,
in strijd is met de vrijheid van
meningsuiting en daarmee met de
Amerikaanse grondwet.
Hoewel de uitspraak in de Slantszaak in principe alleen betrekking
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