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en toepassing van reproduktie- en micro filmtechniek en. 
Dat een zo radicale aanpassing aan de eisen van de 

nieuwe tijd ingrijpende gevolgen had voor de ca. 170 
ambtenaren van de administratieve dienst, laat zich 
licht raden; dat zich daarbij geen wezenlijke problemen 
hebben voorgedaan, zegt als feit meer over de kwalitei
ten van de heer Ter Morshuizen dan een pen vermag 
te beschrijven. 

De veelsoortige ervaringen die de heer Ter Morshui
zen in de zestiger jaren heeft opgedaan, zijn hem te 
stade gekomen, toen hij tegen het einde van dat decen
nium betrokken werd bij de ontwikkeling van een 
andere tak van de industriële eigendom: het merken
recht. Zijn adviezen en inbreng bij de organisatie van 
het Benelux-Merkenbureau en nadien ook het Benelux-
Bureau voor Tekeningen of Modellen zijn door de 
leiding van die Bureaus steeds gewaardeerd. Op grond 
van kennis van comptabele aangelegenheden werd de 
heer Ter Morshuizen commissaris van de beide Bureaus. 

Inmiddels richt de internationale belangstelling rond 
1970 zich in toenemende mate op de totstandkoming 
van het EOB, wat blijkens opdracht van de Conventie 

Artikel 

Op 27 juni 1986 heeft de Hoge Raad arrest gewezen 
in de kort-gëding-procedure Decca/Holland Nautic**). 
De Hoge Raad casseerde het arrest van het Hof Arnhem 
d.d. 19 november 19841) in afwijking van de 

. Conclusie van de A.G. Franx. 
Het arrest is van groot belang nu de Hoge Raad zich 

op principiële wijze nader uitliet omtrent de invulling 
van de zorgvuldigheidsnormen van artikel 1401 BW 
in geval van profiteren c.q. exploiteren van andermans 
immateriële prestatie, die niet door een (wettelijk 
erkend) intellectueel eigendomsrecht beschermd wordt. 
Nu het informatie-tijdperk met rasse schreden nader
bij gekomen is, wint de problematiek aangaande de 
bescherming van immateriële prestaties, die buiten de 
wettelijke beschermingsregimes van het octrooi-, 
auteurs- en modelrecht vallen, meer en meer aan maat
schappelijke betekenis. Omdat de wetgever naar het 
zich laat aanzien slechts op deelgebieden2) op korte 
of middellange termijn nader zal aangeven wat in 
juridisch opzicht al dan niet toelaatbaar moet worden 
geacht, is het vooralsnog de jurisprudentie die in 
algemene zin de bakens zal moeten uitzetten. In de 
lagere rechtspraak is herhaaldelijk aan diverse niet 

*) Advocaat te Amsterdam. 
**)RvdW 1986, \31;B.I.E. 1986,nr 7 1 , blz. 280 
(deze aflevering). 

') Computerrecht 1985-, p. 34 m.n. E. J. Dommering. 
Dommering. 

2) In mei jl. is wetsontwerp 19 534 ingediend m.b.t. 
zgn. Gebruiksmodellen. Na véle jaren is eindelijk een 
wetsvoorstel tot toetreding tot het Verdrag van Rome 
inzake de bescherming van uitvoerende kunstenaars, 
phonogrammenproducenten en omroeporganisaties, 
aangekondigd (AMI1986, pag. 79). Bij besluit d.d. 
19 maart 1986 van de Minister van Justitie is een 
werkgroep ingesteld, die zal adviseren omtent de wijze 
waarop chips beschermd dienen te worden (AMI 1986, 
pag. 80; zie ook AMI 1986, pag. 23 -38) . 
wettelijk beschermde immateriële prestaties een 

van München (1973) wordt toevertrouwd aan een 
Interim Comité. Binnen het kader van Werkgroep I, 
door het Interim Comité belast met organisatorische, 
financiële en administratieve aangelegenheden alsmede 
met computerisering, heeft de heer Ter Morshuizen 
als lid van de Nederlandse delegatie waardevolle bijdra
gen geleverd, die internationale waardering afdwongen. 

Zijn grondigheid, veelzijdigheid en zijn parate kennis 
gepaard gaande met een vriendelijk karakter en belang
stelling voor mensen, maakten dat de heer Ter Mors
huizen veelvuldig om advies werd gevraagd. Een derge
lijk advies kreeg men niet gratis! Immers daartoe moest 
men zich doorgaans begeven in een ruimte waar een 
dichte blauwbewolkte sigarenrook al ras het zicht 
belemmerde, maar waar het inzicht groeide. 

De Octrooiraad is de heer Ter Morshuizen erkente
lijk voor wat hij heeft gedaan en wenst hem en zijn 
vrouw goede jaren toe om welverdiend van het leven 
verder te genieten. 

W. Neervoort. 

wettelijk beschermde immateriële prestaties een 
bescherming toegekend, die overeenkomsten vertoont 
met de bescherming, welke aan een wettelijk erkend 
intellectueel eigendomsrecht ontleend kan worden. 
Het betrof dnder meer prestaties van grammofoon-
platenmaatschappijen en uitvoerend kunstenaars,3) 
een abonnee televisie-exploitant4) en de organisator 
van voetbalwedstrijden.s) 

De Hoge Raad had zich omtrent deze gevallen, 
waarin ook — en juist — sprake is van overnemen van 
datgene wat de deugdelijkheid en bruikbaarheid 
bepaalt,6) nog niet uitgelaten, reden waarom er 
de nodige onzekerheid bestaat omtrent de vraag of 
krachtens artikel 1401 BW voor deze problematiek 
mogelijk een voor de praktijk acceptabel — èn 
juridisch aanvaardbaar — resultaat te vinden is. Het 
arrest van 27 juni 1986 licht wat dit betreft een tip 
van de sluier op. Het doel zal waarschijnlijk nog 
verder open gaan, wanneer de Hoge Raad arrest zal 
wijzen in de thans aanhangige cassatie-procedures 

'3) Hof Arnhem, 18 januari 1972,NJ 1972, 297, 
m.n. L.W.H., BIE 1972,nr. 51, blz. 132 (DGG/-
Kusters); President Amsterdam, 20 juü 1976, AMR 
1977, 34 (10CC); vgl. A.E. du Perron, "Het gevecht 
tegen de piraterij", AMR 1977, p. 3; S. de Wit, "De 
piraat en Anton Piller", AA 1983, p. 156; President 
Den Bosch, 15 februari en 6 mei 1982, NJ 1986, 603 
(NVPI);Hof Den Bosch, 24 februari 1982,JV7 1984, 
604 (NVPIII). 

4) President Den Haag, 20 januari 1986, KG 1986, 
92 (FilmNet). 

ê) Hof Amsterdam, 11 april 1985, AMR 1985, 69 
(KNVB/NOS); zie ook: Rechtbank Amsterdam, 14 
april 1982, AM? 1982, 105 (KNVB/NOS). 

6) Vgl. Hoge Raad, 26 juni 1953,NJ 1954, 90, 
Ph. A. N. H., BIE 1953,nr. 53, blz. 113 (HysterKarry 
Krane). 
inzake KNVB/NOS5) en Staat/Den Ouden.7) Alhoe
wel de nog te verwachten uitspraken van grote 
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betekenis zullen zijn voor het antwoord op de vraag 
in hoeverre naar huidig Nederlands recht niet wettelijk 
beschermde immateriële prestaties bescherming 
genieten, bevat het onderhavige arrest voldoende 
aanknopingspunten, die een zelfstandige bespreking 
daarvan in dit stadium rechtvaardigen. Het arrest 
bevat naar men mag aannemen een vingerwijzing 
omtrent de koers die de Hoge Raad verder zal gaan 
varen en kan evenzeer worden beschouwd als een 
zijdelingse toetsing in cassatie van een aantal eerdere 
uitspraken van lagere rechters. 

De feitelijke situatie 
Voor een goed begrip van de betekenis van het 

arrest komt de feitelijke situatie, waarop de Hoge Raad 
zijn oordeel baseert, grote betekenis toe, omdat — 
niettegenstaande de nader te bespreken algemene 
principes — de specifieke, individuele omstandigheden 
van het geval in kwesties als de onderhavige in grens
gevallen van doorslaggevend belang kunnen zijn. Dit 
vormde voor de A.G. aanleiding te concluderen dat het 
voor de hand ligt dat de cassatierechter terughoudend
heid betracht bij de toetsing van het gewoonlijk met 
feitelijke waarderingen verweven oordeel van de judex 
facti. De Hoge Raad volgde dit advies echter niet en 
beperkte zich geenzins tot een marginale toetsing van 
het arrest van het Hof Arnhem. Dit kan erop duiden 
dat ook de HR het grote belang van de hier aan de orde 
zijnde problematiek voor de jaren '80 en '90 onderkent 
en als het ware "de vinger aan de pols" wil houden. 

Het Hof Arnhem stelde o.m. de navolgende feiten 
vast: "Appellante sub 1 [Decca, ThvE] heeft sedert 
1946 voor de zeevaart (en luchtvaart) ontwikkeld een 
omvangrijk radio-navigatiesysteem onder meer voor 
het gebied tussen Gibraltar en de Noordkaap, genaamd 
"Decca Navigator System". Het systeem bestaat uit 
ketens van radio-zendstations enerzijds en radio-ont
vangers aan boord anderzijds. Met behulp vanden vast 
computergeheugen — een "read only memory" — 
waarin de gegevens met betrekking tot onder andere 
de lengte- en breedtegraden van de diverse radio-zend
stations, hun frequentie en de voortstuwingssnelheid 
van hun signalen, zoals voorkomende op de z.g. 
"Decca Chain Data Sheets", zijn opgeslagen, is een 
Decca-ontvanger in staat de door de radio-zendstations 
uitgezonden signalen te interpreteren en daarvan een 
uitslag in getallen te geven. Aan de hand daarvan kan 
de gebruiker van de Decca-ontvanger met behulp van 
z.g. Decca-zeekaarten zijn positie nauwkeurig 
bepalen." 

Eveneens stond feitelijk vast dat de eigendom èn 
exploitatie van een groot aantal radio-zendstations 
door Decca aan de diverse kuststaten was overgedragen. 
Decca heeft een aantal radio-zendstations in eigen
dom c.q. exploitatie behouden, waarvan zij de kosten 
bestrijdt uit de opbrengsten van de verhuur van Decca-
ontvangers. De zeekaarten, met behulp waarvan de 
positie bepaald wordt, worden door de diverse staten 
(Admiraliteiten) uitgegeven. DNS wordt niet (meer) 
beschermd door octrooi. 

Decca verhuurt de ontvangers in Nederland voor een 
prijs van f 10.000,- per jaar. Holland Nautic impor
teert en verkoopt voor een prijs van circa f 10.000,— 
radio-ontvangers van een ander merk, die ontwikkeld 
en enkel geschikt zijn om gebruik te maken van DNS. 
De Holland Nautic-ontvangers maken géén inbreuk op 
enig aan Decca toekomend absoluut recht, en worden 
ook niet als slaafse nabootsingen van de Decca-ont-
vangers aangemerkt. Alhoewel in eerste en tweede aan-

7) Hof Den Haag, 31 december 1985, .KG 1986, 
102 (Staat/Den Ouden); zie ook: President Rotterdam, 
30 maart 1984,^G 1984, 119, AMR 1985,35 
(Staat/Den Ouden). 

leg door Decca de stelling was betrokken dat Holland 
Nautic evenzeer haar computerprogramma had 
gekopieerd c.q. bewerkt, speelde dit aspect bij de 
oordeelsvorming van de Hoge Raad géén rol, daar het 
Hof — evenals de President — de voor auteursrechtin
breuk in geval van "geschriften zonder eigen en 
persoonlijk karakter" vereiste ontlening niet aanneme
lijk achtte. Tevens speelde in de feitelijke instanties 
merkinbreuk en misleidende reclame een rol. De 
daarop betrekking hebbende incidentele cassatiemid-
delen troffen echter geen doel. 

Profiteren; principiële overwegingen 
Holland Nautic profiteert overduidelijk van het 

bestaan van DNS, welk systeem zijn voortbestaan mede 
dankt aan de inspanningen van Decca, doch evenzeer 
aan de exploitatie-inspanningen van de diverse kust
staten, die terzake van een groot aantal zendstations 
de exploitatie van Decca hebben overgenomen. 

Het Hof Arnhem oordeelde dat Holland Nautic 
door zonder enige redelijke vergoeding aan Decca, de 
radio-ontvangers, die zijn ontwikkeld en louter 
bestemd om gebruik te maken van radio-signalen van 
radio-zendstations, welke in niet onaanzienlijke mate 
aan Decca toebehoren en/of door haar worden 
geëxploiteerd, in strijd handelt met de zorgvuldigheid, 
welke zij jegens Decca in het maatschappelijk verkeer 
in acht dient te nemen. Het Hof somde in r.o. 9 een 
aantal omstandigheden op, welke in het bijzonder bij 
dit oordeel hadden meegewogen. 

De Hoge Raad geeft in r.o. 4.1 t/m 4.5 een uitvoerig 
gemotiveerde weerlegging van 's Hofs oordeel. De Hoge 
Raad stelt voorop dat het verhandelen van de 
ontvangers door het Hof onrechtmatig is geoordeeld 
uitsluitend omdat Holland Nautic bij het verhandelen 
van de radio-ontvangers profiteert van het bestaan van 
DNS. De Hoge Raad stelt ook voorop dat het lou tere 
profiteren van het bestaan van DNS op zichzelf niet in 
strijd is met de maatschappelijk betamen de zorgvuldig
heid, ook niet als daardoor schade aan Decca wordt 
toegebracht. Deze vooropstelhng is in overeenstemming 
met constante jurisprudentie van de Hoge Raad, als 
o.m. neergelegd in het Ja Zuster, Nee Zuster-arrest van 
1970.8) 

Vervolgens wordt opgemerkt dat beslissend is of een 
afweging van de betrokken maatschappelijke belangen 
het oordeel wettigt dat, in aanmerking genomen de 
bijzondere omstandigheden van het geval, het 
profiteren niettemin onrechtmatig is. Indien door deze 
vraag bevestigend te beantwoorden een bescherming 
geboden wordt die niet wezenlijk verschilt van die in 
geval van aanwezigheid van een intellectueel eigen
domsrecht, past volgens de Hoge Raad terughoudend
heid. Ontbreekt een wettelijke bescherming dan 
"is bij een stand van zaken als zich hier voordoet voor 
een vergelijkbare bescherming via het recht van de on
geoorloofde mededinging in beginsel tenminste vereist 
dat wordt geprofiteerd van een prestatie van dien aard 
dat zij op één lijn valt te stellen met die welke 
toekenning van een dergelijk recht rechtvaardigen". 

De Hoge Raad kent derhalve een zekere reflex
werking toe aan het ontbreken van een wettelijke 
bescherming. Indien men een vergelijkbare bescherming 
wenst, dan is volgens de Hoge Raad tenminste vereist 
dat de te beschermen prestatie qua aard of — zo begrijp 
ik de Hoge Raad — qua exploitatiemogelijkheden en 
-risico's vergelijkbaar is met prestaties, welke wèl door 
een absoluut recht beschermd worden. Voor het 
toekennen van een buitenwettelijke, quasi-intellectueel 
eigendomsrechtelijke bescherming is het dus noodzake
lijk dat de prestatie naar zijn aard gelijkt op de wel 

8) Hoge Raad, 16 januari 1970, NJ 1970, 220, 
BIE 1971,nr. 24,blz. 122 (Ja Zuster, Nee Zuster). 
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wettelijk beschermde prestaties. Deze overweging roept 
in herinnering 's Hoge Raads overweging in het arrest 
Quint/Te Poel9) inzake de ongerechtvaardigde 
verrijking, luidende: "dat in gevallen die niet bepaalde
lijk door de wet zijn geregeld, de oplossing moet 
worden aanvaard, die in het stelsel van de wet past en 
aansluit bij de wèl in de wet geregelde gevallen". 

De overweging in het arrest Decca/Holland Nautic — 
die in algemene termen gesteld is — indiceert m.i. dat 
bij afwezigheid of ontoereikendheid van auteursrechte
lijke bescherming aan prestaties van uitvoerende 
kunstenaars, grammofoonplatenmaatschappijen, 
filmproducenten, omroeporganisaties, computerpro
grammeurs en makers van chips, krachtens artikel 1401 
BW een analoge bescherming kan worden toegekend, 
daar deze prestaties qua aard en exploitatiemogelijk
heden c.q. -risico's overeenstemmen met wèl auteurs
rechtelijk beschermde prestaties. Wanneer men zich 
realiseert dat het ontbreken van een expliciete wette
lijke bescherming van deze prestaties veelal te wijten 
is aan een aarzelende of (nog) niet optredende wet
gever — en niet op grond van kennelijk afwijzende 
overwegingen — dan is de hier door ons hoogste rechts
college ingenomen positie toe te juichen. 

Datgene waarvoor Decca bescherming vroeg, was 
kennelijk in de ogen van de Hoge Raad niet een 
"prestatie van dien aard dat zij op één lijn te stellen 
valt met die welke toekenning van intellectueel eigen
domsrecht rechtvaardigt". Inderdaad ging het om een 
wat andersoortige onstoffelijke prestatie: Het ging niet 
om exploiteren, maar om gebruik maken van signalen, 
en dan nog signalen van een bepaalde soort. Toch zijn 
bij de desbetreffende overwegingen van de Hoge Raad 
de nodige vraagtekens te plaatsen. 

De signalen 
Van essentieel belang voor een juist begrip van het 

arrest zijn m.i. de overwegingen omtrent de aard van de 
signalen. 

Allereerst de opmerkelijke, expliciete overweging 
3.III van de Hoge Raad, luidende: "De uitgezonden 
signalen moeten worden beschouwd als "seinen, die 
voor allen bestemd zijn" in de zin van artikel 63 lid 2 
onder a van het Radio Reglement 1930". Het Hof 
Arnhem had deze kwestie in het midden gelaten, 
evenals de AG in zijn conclusie. Een nadere motivering 
van de Hoge Raad omtrent deze "feitelijke vaststel
ling" wordt niet gegeven, ook niet een overweging 
inhoudende dat nu een en ander in de feitelijke instan
ties is gesteld en het Hof het in het midden heeft 
gelaten, daarvan ten gunste van de stellende partij mag 
worden uitgegaan, zoals de Hoge Raad wel expüciet 
overweegt terzake van het bestaan gedurende 3 5 jaar 
van een monopolie van Decca. 

De Hoge Raad gaat bovendien nog een stap verder 
door in r.o. 4.3 zonder nadere motivering te overwegen 
dat een ieder van de door Decca uitgezonden signalen 
gebruik mag maken. Dit laatste nu vloeit geenszins 
"zonder slag of stoot" voort uit het feit dat de signalen 
voor allen bestemd zijn. 

De Hoge Raad stelde vast dat de signalen voor 
allen bestemd zijn in de zin van artikel 63 lid 2 van het 
Radio Reglement 1930. Lid 1 van dit artikel luidt: 
"Ter bescherming van de rechten van derden is het 
verboden van opgevangen seinen aantekeningen te 
houden of op enige wijze gebruik te maken, dan wel 
den inhoud, de strekking of het bestaan daarvan aan 
derden bekend te maken of te laten worden." Lid 2 
onder a bepaalt vervolgens dat dit verbod niet geldt 
ten aanzien van "seinen, die voor allen bestemd zijn". 

De bepaling is thans vervangen door artikel F. 1.3. 

9) Hoge Raad, 30 januari 1959, NJ 1959, 548 
(Quint/Te Poel). 

van het Besluit Radio-Elektrische Inrichtingen van 5 
juli 1985, Stb. 445, luidende: "Ter bescherming van de 
rechten van derden is het een ieder verboden van niet 
of niet mede voor hem bestemde informatie, 
opgevangen door middel van een ontvanginrichting 
aantekening te houden of deze op enige wijze te 
gebruiken dan wel de inhoud, de strekking of het 
bestaan ervan bekend te maken of te laten worden". 

Over de op zich interessante kwestie of de seinen 
inderdaad "voor allen bestemd zijn" is discussie zeker 
mogelijk, zoals Dommering10) opmerkt in zijn noot 
onder het arrest van het Hof Arnhem. Het is denkbaar 
dat Decca en wellicht ook sommige staten, zich op 
het standpunt stellen dat de signalen louter bestemd 
zijn voor de huurders van Decca-zendapparatuur. Het 
begrip "bestemmen" impliceert immers een zekere wils
uiting en het komt mij voor dat zeker Decca en eventu
eel de kuststaten de signalen niet ten gerieve van andere 
ontvangers dan de Decca-huurders (willen) uitzenden. 

De Hoge Raad verbindt vervolgens (kennelijk) aan 
het voor allen bestemd zijn van de signalen de conclusie 
dat een ieder deze signalen ook zonder meer mag 
gebruiken. Uit het feit dat signalen mogelijk niet vallen 
onder het verbod van artikel 63 lid 1 van het Radio 
Reglement 1930 vloeit mijns inziens juridisch bezien 
echter nog geenszins logischerwijs voort dat signalen 
dientengevolge door een ieder gebruikt mogen worden. 

De bepaling van het Radio Reglement ziet op het 
beschermen van signalen vanuit privacy-overwegingen 
of het beschermen van (staatsgeheimen.10) De bepa
ling is opgenomen ter nakoming van verplichtingen, 
voortvloeiende uit verdragen terzake van dit onderwerp 
en heeft evenzeer een functie in het kader van het 
beschermen van het telefoon- en telegraafgeheim, zoals 
neergelegd in artikel 13 lid 2 van de Grondwet. Volgens 
Enserinck11) is de bepaling evenzeer ingegeven 
teneinde de inkomsten van de Nederlandse overheid uit 
het reguliere telefoon- en telegraafverkeer veilig te 
stellen. De Telegraaf- en Telefoonwet zelve ziet primair 
op het ordenen van de ether.12) 

Dat het voor allen bestemd zijn van de signalen 
geenszins met zich brengt dat een ieder deze zonder 
meer mag gebruiken blijkt mijns inziens eveneens uit 
het feit dat juist de reguliere omroepsignalen zijn aan te 
merken als signalen "die voor allen bestemd zijn" in de 
zin van de onderhavige bepaling.13) Dit doet er echter 
niet aan af dat ook de omroepen aanspraak maken op 
een naburig recht ingevolge het Verdrag van Rome 
inzake de Bescherming van Uitvoerende Kunstenaars, 
Phonogrammenproducenten en Omroeporganisaties. 
l 4) Het niet overtreden van deze bepaling krachtens de 
Telegraaf- en Telefoonwet 1904 betekent m.i. dan ook 
niet zonder meer dat daardoor niet sprake kan zijn van 
ongeoorloofde mededinging, daar de Telegraaf- en Tele
foonwet geenszins de strekking heeft de onderhavige 

10) Zie noot 1; zie tevens Nota n.a.v. Het Verslag, 
Kamerstukken 1980/1981, nr. 16 738, nr 6 , p . 5, 
Wijziging van de Telegraaf- en Telefoonwet 1904 en 
van de Radio-Omroep-Zender-Wet 1935, 

n) A. A. M. Enserinck, "De Nederlandsche Radio
wetgeving geschiedkundig ontwikkeld", Alphen a/d 
Rijn.Samsom, 1933 (diss), p. 122. 

12) MvT, Kamerstukken 1980/1981, nr 16 738, nr 
3, p. 2, Wijziging van de Telegraaf- en Telefoonwet 
1904 en van de Radio-Omroep-Zender-Wet 1935. 

13) A. A. M. Enserinck, t.a.p., p. 121 - 1 2 2 . 
14) Verdrag inzake de Bescherming van Uitvoerende 

Kunstenaars, Producenten van Phonogrammen en van 
Omroeporganisaties (Rome, 26 oktober 1961). Dit 
verdrag is door Nederland nog niet geratificeerd. 



266 Bijblad Industriële Eigendom, nr 10 16 oktober 1986 

belangen van ongeoorloofde mededinging te 
beschermen. 

Het Hof Arnhem en de A.G. lieten, mogelijk in het 
licht van het voorgaande, de kwestie of de signalen 
"voor allen bestemd zijn" dan ook in het midden, daar 
het antwoord op deze vraag volgens hen niet van belang 
was op de vraag of er sprake is van ongeoorloofde 
mededinging door Holland Nautic. 

Ook de Haagse President stelde zich in 1923 in de 
procedure Vaz Dias15) op dit standpunt door een 
nadere overweging te wijden aan de vraag of er sprake 
was van onrechtmatig handelen, los van overtreding van 
de voorloper van het Radio Reglement 1930. In die 
procedure kreeg het persbureau Vaz Dias ingevolge een 
overeenkomst met een Berlijns Nieuwsbureau radio
telegrammen toegezonden, waarin de boodschap vervat 
was dat het bericht alleen voor Vaz Dias en een tweetal 
andere, met name genoemde, buitenlandse persbureaus 
bestemd was. Een journalist, die deze 
radiotelegrammen onderschepte en het daarin vervatte 
nieuws vervolgens aan derden verkocht, kreeg van de 
Haagse President een verbod opgelegd. De President 
hechtte betekenis aan het feit dat de gedaagde de 
voorganger van het Radio Reglement 1930 overtrad, 
nu de berichten niet voor allen bestemd waren, doch 
oordeelde overigens — los daarvan — dat de gedaagde 
in strijd handelde met de zorgvuldigheid, welke hij in 
het maatschappelijk verkeer jegens Vaz Dias in acht 
diende te nemen. 

Bovendien zij opgemerkt dat de Decca-signalen 
zowel qua ontvangst als qua zendlokaties het gebied 
van de Noordkaap tot Gibraltar bestrijken, zodat voor 
het beantwoorden van de vraag in welke mate c.q. op 
welke wijze deze signalen door een ieder gebruikt 
mogen worden, m.i. tevens te rade gegaan dient te 
worden bij de verschillende buitenlandse rechtstelsels, 
die in casu als "lex loei delicti" of "recht van de rele
vante markt" fungeren.16). < 

Het is derhalve voor mij geenszins een uitgemaakte 
zaak dat het voor allen bestemd zijn van de signalen in 
de zin van Radio Reglement 1930 met zich zou 
brengen dat een ieder de signalen ook zonder meer 
voor ieder gewenst doel mag gebruiken. Een nadere 
motivering van de Hoge Raad voor dit standpunt 
ontbreekt, wat te meer opvallend is, nu de Hoge Raad 
overigens in dit arrest zeker niet karig is met uitvoerige 
motiveringen. 

Ook omdat het hier om een behoorlijk "feitelijke" 
kwestie lijkt te gaan, en omdat — zo zou men denken 
— de Hoge Raad daarvan toch gepaste afstand pleegt 
en dient te nemen, ga ik op het karakter van de Decca-
signalen verder in. 

Het Decca Navigator System (DNS), functioneert 
aldus dat de diverse zenders, die in de kuststaten zijn 
opgesteld, een continu-signaal (een "fluittoon") 
uitzenden, alsmede een identificatie-signaal. De 
ontvanger vangt de signalen, afkomstig van 
verschillende Decca-zenders, op en meet het verschil 
in aankomsttijd van de signalen door hun frequenties te 
meten en de fase-verschillen te vergelijken. De ontvanger 
geeft vervolgens een uitslag in getallen, welke 
getallen staan voor een bepaalde plaats op de Decca-
zeekaarten. De signalen bevatten op zichzelf — als ik 
het goed zie — geen informatie, welke een zelfstandige 
betekenis toekomt. Het ontvangen van één enkel 
signaal levert geen nuttige informatie op, daar men 
slechts een als zodanig nietszeggende "fluittoon" waar
neemt. De signalen vormen in wezen de vervanging van 
de ouderwetse vuurtoren, waarvan de lichtbundel op 

l s ) President Den Haag, 14 mei 1923, NJ 1923, 
970 (Vaz Dias). 

16) Drion/Martens, Onrechtmatige daad, VI, 
5 4 - 5 5 . 

zichzelf evenmin exploitabele informatie bevat, maar 
wel economische betekenis verkrijgt, wanneer men -
mede aan de hand van andere hulpmiddelen — de 
positie op zee wil bepalen. 

De economisch nuttige informatie ontstaat in het 
DNS-systeem pas doordat na ontvangst van meerdere 
signalen, afkomstig van verschillende zenders, de 
ontvanger door het combineren van deze signalen een 
positiebepaling mogelijk maakt. De crux van het DNS 
is derhalve niet gelegen in de in de individuele signalen 
vervatte informatie, maar in het combineren van de ver
schillende signalen. 

Ik ben van mening dat de overwegingen van de 
Hoge Raad in casu juist geacht kunnen worden 
indien de Hoge Raad daarmee tot uitdrukking heeft 
willen brengen dat de Decca-signalen door een ieder 
gebruikt mogen worden, omdat zij op zichzelf geen 
exploitabele informatie bevatten. Wanneer signalen 
daarentegen wèl exploitabele informatie bevatten, 
ofwel wanneer het zogeheten "programme-carrying 
signals"17) betreft, ligt dit mijns inziens stellig 
anders. Het gebruik van dergelijke signalen is onder
worpen aan de verboden c.q. beperkingen voort
vloeiende uit het auteursrecht, dan wel voortvloeiende 
uit enig naburig recht, zoals vervat in verschillende 
Verdragen.18) Zodanige signalen kunnen eveneens in 
de visie van de Hoge Raad beschermd worden analoog 
aan intellectuele eigendomsrechten, daar het immers 
betreft een "prestatie van dien aard dat zij op één lijn 
valt te stellen met die welke toekenning van een 
dergelijk recht rechtvaardigen". 

Misschien is het zo dat de Hoge Raad dit 
onderscheid op het oog gehad heeft, en vanuit een 
zodanige gedachtegang "tussen neus en lippen" de 
feitelijkheid poneerde dat een ieder de signalen mag 
gebruiken. Is dat niet zo, dan weet ik met de desbetref
fende overwegingen van de Hoge Raad in het geheel 
weinig "raad". Is dat wel het geval, dan heb ik nog 
steeds moeite met dit in de feitelijke instanties te 
weinig uitgesponnen respectievelijk in het midden 
gelaten en nu door de Hoge Raad aangenomen feite
lijke uitgangspunt, maar in elk geval is het (afwijzend) 
oordeel van de Hoge Raad met betrekking tot de 
bescherming van het DNS dan beperkt tot een zeer 
beperkte categorie van signalen. 

Bijzondere omstandigheden 
Ik conformeer mij nu verder aan het door de Hoge 

Raad omhelsde feitelijke uitgangspunt met betrekking 
tot de vrije beschikbaarheid van de Decca-signalen, en 
richt de aandacht op de belangwekkende overwegingen 
aangaande de vraag of Decca tegen het profiteren van 
de signalen door Holland Nautic beschermd kon 
worden. 

De Hoge Raad gaat er van uit dat bescherming 
tegen "profiteren" op zichzelf rechtens niet gegeven 
kan worden, maar dat dit mogelijk is in geval van 
"bijzondere omstandigheden". De door de Hoge Raad 
vervolgens besproken omstandigheden worden door 
hem als "bijzonder" gekwalificeerd, maar zijn in feite 

17) Vgl. Convention relating to the Distribution of 
Programme-carrying Signals transmitted by Satellite 
(Brussel, 21 mei 1974), S&J, nummer 75, 1986,466; 
S. M. Stewart, International Copyright and Neigh-
bouring-rights, Butterworths, London, 1983, 
p. 250—265. Dit verdrag is door Nederland niet gerati
ficeerd. 

18) Zie noot 14 en 17'; Europese overeenkomst 
betreffende de Uitwisseling van Programma's door 
middel van televisiefilms, 15 december 1958, Trb. 
1964, 150 en 1967,37, goedgekeurd bij Rijkswet van 
15 december 1966, Stb. 1966, 583; S. M. Stewart, 
t.a.p.,p. 250-277; 
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toch van zó algemene aard, dat daardoor enerzijds 
verklaard is dat de Hoge Raad er in cassatie (diep) op 
ingaat, en anderzijds een bespreking ervan meer 
betekenis heeft dan louter een commentaar op de 
Decca-zaak. 

Het Hof had in r.o. 9 sub b overwogen dat het voor 
Decca in redelijkheid niet mogelijk is anders dan via 
doorberekening van de kosten in de handelsprijzen de 
kosten ter bestrijding van de exploitatie-uitgaven van 
het DNS te bestrijden en dat Holland Nautic, omdat 
deze kosten niet op haar drukken, haar radio-ont
vangers goedkoper kan leveren en levert. De Hoge Raad 
acht deze omstandigheden onvoldoende. De Hoge Raad 
gaat er van uit dat een en ander enkel het gevolg is van 
de wijze waarop Decca verkozen heeft haar bedrijf in 
te richten, van welke keuze zij zelf het risico draagt. 
Dat er in casu sprake zou zijn van een keuze-vrijheid 
van Decca, leidt de Hoge Raad kennelijk af uit het 
gegeven dat Decca de eigendom èn de exploitatie van 
een groot aantal zenders aan de kuststaten heeft over
gedragen. 

Hierbij kan worden opgemerkt dat het feit dat 
Decca de exploitatie heeft overgedragen niet ipso facto 
duidt op een keuze-vrijheid van Decca terzake van het 
aanhouden van de exploitatie van bepaalde zenders. 
Verder heeft de Hoge Raad kennelijk voor ogen gestaan 
dat Decca ook op andere wijze de beoogde vergoeding 
kan incasseren, bij voorbeeld door de ontvangers te ver
kopen in plaats van te verhuren. Niet blijkt echter hoe 
Decca vergoedingen van door andere gefabriceerde 
en in het verkeer gebrachte (verhuurde of verkochte) 
ontvangers zou moeten incasseren. 

De Hoge Raad merkt vervolgens op dat een ieder 
de uitgezonden signalen mag gebruiken en voorts dat 
de signalen door een ieder ook gebruikt kunnen 
worden, waarbij de daarvoor benodigde ontvanger 
geconstrueerd kan worden uitgaande van gegevens in 
het publiek domein. Indien nu een keuzevrijheid zou 
ontbreken, het niét zou gaan om signalen welke een 
ieder mag gebruiken, of voor het vervaardigen van de 
ontvangers geheime know-how vereist is, behoort het 
toekennen van de door het Hof verleende aanspraak 
op een redelijke vergoeding m.i., eventueel wèl tot 
de mogelijkheden. De Hoge Raad noemt hier niet als 
omstandigheid de omvang van de schade — nu daarom
trent niets is vastgesteld door het Hof —, doch deze 
omstandigheid kan mijns inziens wel degelijk bij de 
afweging van de betrokken maatschappelijke belangen 
een rol spelen. 

Het feit dat DNS tevens de veiligheid op zee — een 
publiek belang — dient, wordt door de Hoge Raad niet 
als omstandigheid, die in het afwegingsproces dient te 
worden betrokken, geaccepteerd. Het is volgens de 
Hoge Raad aan de betrokken staten om eventueel met 
publiekrechtelijke maatregelen in een dergelijk publiek 
belang te voorzien. De omstandigheid dat een particu
lier verkiest een publiek belang te dienen brengt niet 
met zich dat deze particulier vervolgens daarom een bij
zondere positie jegens concurrenten zou innemen. 

De omstandigheid dat Decca inventiviteit, 
inspanningen en investeringen heeft aangewend voor 
DNS is volgens de Hoge Raad een factor die, noch op 
zich, noch in samenhang met de andere omstandig
heden, tot een ander oordeel kan leiden. Deze overwe
ging dient in samenhang met de daaropvolgende over
weging gelezen te worden, waarin de Hoge Raad 
opmerkt dat zulks reeds hierom het geval is omdat 
Decca voor het DNS gedurende 35 jaar praktisch een 
monopolie heeft bezeten, zodat moet worden aange
nomen dat Decca voor die inventiviteit, inspanningen 
en investeringen voldoende is beloond. Het komt mij 
voor dat de factor dat Decca inventiviteit, inspanningen 
en investeringen heeft aangewend op zich wèl een om
standigheid kan zijn, die in het afwegingsproces betrok
ken behoort te worden. Nu in casu echter aangenomen 

moet worden dat Decca reeds de mogelijkheid heeft 
gehad haar investeringen terug te winnen kan deze in 
casu de Hoge Raad — anders dan het Hof — niet 
vermurwen. 

Bij een en ander lijkt de Hoge Raad te zinspelen op 
een mogelijke beperking van de beschermingsduur in het 
kader van 1401 BW. De A.G. had in zijn conclusie 
geihdiceerd dat het recht op een redelijke vergoeding 
van Decca zou blijven bestaan zolang de gebruikers van 
de Holland Nautic-ontvangers zouden blijven profiteren 
van de exploitatie van de zendstations door Decca. Het 
komt mij voor dat de Hoge Raad te kennen heeft 
gegeven van een dergelijke onbepaalde beschermings
duur niet gecharmeerd te zijn. In aanmerking nemende 
dat de Hoge Raad voor het aannemen van een door het 
Hof verleende bescherming verwijst naar de rechtvaar
digingsgronden voor een wettelijk erkend intellectueel 
eigendomsrecht, lijkt mij dat de tijdelijkheid van de 
bescherming krachtens 1401 BW daarmee ook 
logischerwijs geihdiceerd is.19) 

Terzake van de omstandigheid dat derden wèl een 
licentie met Decca hebben gesloten, laat de Hoge Raad 
merken dat hieruit geenszins voortvloeit dat deze 
derden zulks gedaan hebben omdat zij de rechtmatig
heid van de belangen van Decca erkenden, althans 
dit is ten processe niet gebleken. De Hoge Raad 
overweegt daarnaast — in de lijn van het Scrabble-arrest 
20) — dat de branche-opvattingen weliswaar niet 
zonder belang zijn, maar in casu niet zo zwaar wegen 
dat zij af kunnen doen aan het onderhavige oordeel. 

In het kader van de belangenafweging besteedt 
de Hoge Raad ook nog aandacht aan het belang dat 
scheepseigenaren in staat blijven de Holland 
Nautic-ontvanger aan te schaffen, die (veel) goedkoper 
is en bovendien technisch beter zou zijn. 

De gedetailleerde behandeling van de diverse 
omstandigheden door de Hoge Raad geeft aan dat de 
uitslag in deze procedure "een dubbeltje op zijn kant" 
was, alhoewel partijen deze terminologie als eufemis
tisch zullen"fervaren. Het belang van de bijzondere 
omstandigheden van het geval wordt door de Hoge 
Raad onder meer benadrukt in de overweging: 
"Daaruit volgt dat te dezen zich niet het geval voor
doet ". Zoals uit het arrest van de Hoge Raad 
inzake Herrenberg/Het Parool21) blijkt is een 
flexibele opstelling in geval van het wegen van 
bijzondere omstandigheden vereist, zodat aan het al 
dan niet genoemd zijn van een bepaalde omstandigheid 
in dit arrest geen tè zwaarwegende betekenis mag 
worden gehecht. 

De "Voorste Stroom "-constructie 
Het Hof had bij zijn voor Decca gunstige oordeel 

aan Decca echter niet het "volle pond" gegeven. Een 
totaal verbod jegens Holland Nautic op het in het 
verkeer brengen van de ontvangers, zoals in eerste 
instantie door Decca gevorderd, was door het Hof niét 
toegewezen. In plaats daarvan had het Hof Holland 
Nautic verboden ontvangers in het verkeer te brengen 
"zonder enige redelijke vergoeding" aan Decca te 
betalen. Deze, in het mededingingsrecht voor zover ik 
weet tamelijk unieke "Voorste Stroom"-constructie, 
22) is door de Hoge Raad in zijn arrest niet zonder 
meer van de hand gewezen. Nu de Hoge Raad in casu 

19) Vgl. D. W. F. Verkade, "Aangepaste veroorde
lingen", Van der Grinten-bundel "Goed & Trouw", 
Tjeenk Willink, Zwolle, 1984, p. 561. 

20)Hoge Raad, 8 januari 1960, NJ 1960,415, 
BIE 1960,nr 19, blz. 60 (Scrabble). 

21) Hoge Raad, 8 maart 1985,NJ 1986,437, m.n. 
C. J. H. B. (Herrenberg/Het Parool). 

22) Hoge Raad, 19 december 1952,7V7 1953, 642, 
m.n. Ph. A. N. H. (Voorste Stroom VII). 
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geen grond aanwezig acht voor een quasi-intellectueel-
eigendomsrechtelijke bescherming, ziet hij in casu óók 
geen grond voor een quasi-intellectueel-eigendomsrech-
telijke "dwanglicentie-vergoeding", waar de constructie 
van het Hof op neer kwam. Dit vormt echter geen ver
werping van deze constructie als zodanig. 

Dat de Hoge Raad niet afwijzend staat tegenover 
een dergelijke beschermingsvorm in geval van 
profiteren, bleek m.i. reeds uit het arrest inzake 
"'t Schaep met de Vijf Pooten"23). In de procedure 
oordeelde de Hoge Raad dat onder een ^redelijk 
belang" in de zin van artikel 21 Aw tevens verstaan 
diende te worden het belang van personen met een 
"verzilverbare populariteit" om mee te kunnen delen 
in de commerciële exploitatie van hun portretten. 

Stand van zaken 
Alhoewel het onderhavige arrest in zekere zin de 

voortzetting van standaard-jurisprudentie inhoudt, leert 
het arrest toch wat meer omtrent de geoorloofdheid 
van het profiteren van andermans immateriële 
prestatie. Het verlenen aan niet wettelijk beschermde 
prestaties van een bescherming vergelijkbaar met die 
welke ontleend kan worden aan wettelijk erkende 
intellectuele eigendomsrechten wordt nadrukkelijk in 
beginsel mogelijk geacht. Ontbreekt een wettelijk 
erkend recht dan is volgens de Hoge Raad "6y een 
stand van zaken als zich hier voordoet voor een 
vergelijkbare bescherming via het recht van de ongeoor
loofde mededinging in beginsel ten minste vereist dat 
wordt geprofiteerd van een prestatie van dien aard dat 
zij op één lijn valt te stellen met die welke toekenning 
van een dergelijk recht rechtvaardigen". 

Het komt mij voor dat hieruit afgeleid mag worden 
dat "products of labour and/of skill", die in het Anglo-
Amerikaans recht door copyright c.q. unfair competi-
tion law beschermd worden, naar Nederlands r^cht 
krachtens artikel 1401 BW aanspraak kunnen maken 
op een vergelijkbare bescherming.24) 

Het bezigen van de term "ten minste" duidt er m.i. 
niet op dat voor het verlenen van een vergelijkbare 
bescherming aan dergelijke prestaties vereist is dat 
naast de overeenstemming naar aard van de prestatie 
steeds nog andere voorwaarden vervuld dienen te 
worden. De term dient om te illustreren dat in casu — 
"bij een stand van zaken als zich hier voordoet" — niet 
aan de geformuleerde voorwaarde voldaan werd, daar 
Holland Nautic immers niet zelf de Decca-signalen 
overnam, noch zich schuldig maakte aan een 
nabootsing van de ontvanger. Holland Nautic 
profiteerde slechts van het bestaan van het DNS, het
welk gelijk te stellen is met de feitelijke situatie, 
die ten grondslag lag aan het "Ja Zuster, Nee Zuster"-
arrest. Daar werd een bescherming aan Hetty Blok en 
Leen Jongewaard niet toegekend, omdat de sleutel
hanger-figuren géén feitelijke gelijkenis vertoonden met 
hun creaties. Lever Zeep profiteerde weliswaar van het 
bestaan van die creaties, doch maakte zich niet schuldig 
aan een verveelvoudiging of openbaarmaking daarvan. 
Indien daarentegen dergelijke geconcretiseerde presta
ties wèl worden overgenomen, wordt de door de Hoge 
Raad in het Decca/Holland Nautic-arrest geformuleerde 
voorwaarde wel vervuld, en kan de beoogde 
bescherming verleend worden. 

Deze situatie deed zich voor in het arrest "'t Schaep 
met de Vijf Pooten". In die procedure vroegen de 

s) Hoge Raad, 19 januari 1919,NJ 1979, 383, 
mji. L.W.H., BIE 1979, nr 23, blz. 163 ('t Schaep 
met de Vijf Pooten). 

M) F. W. Grosheide, Auteursrecht op maat, Kluwer, 
Deventer, 1986,p. 216 enp. 252; Stewart, t.a.p. 
(B. Ringer),p. 513-517. 

uitvoerende kunstenaars een schadevergoeding terzake 
van het publiceren van hun portretten in een album 
over de tv-serie. De uitgever van het album stelde zich 
in cassatie op het standpunt dat het ontbreken van een 
wettelijke bescherming van uitvoerende kunstenaars 
met zich diende te brengen dat zij zich niet tegen 
publikatie van de foto's konden verzetten, daar zulks 
zou neerkomen op bescherming van de vertolking van 
de uitvoerende kunstenaars, welke bescherming door 
de Auteurswet — volgens de uitgever25) — niet 
verleend werd. Het Gerechtshof had dit verweer ver
worpen door te overwegen dat onder de bescherming 
van de vertolking ten behoeve van uitvoerende 
kunstenaars "iets gans anders" is te verstaan dan een 
bescherming van de publikatie van portretten, welke 
overweging door de Hoge Raad — in overeenstemming 
met A.G. Franx — in stand gelaten werd. De Hoge 
Raad oordeelde dat het Hof terecht overwogen had dat 
bescherming van geportretteerde tegen openbaar
making van foto's van door hen gespeelde scènes uit 
een televisiespel niet hetzelfde is als bescherming van 
een bepaalde vertolking van door hen gespeelde rollen 
van een televisiespel. Deze overweging is als zodanig 
juist doch vormt m.i. geen sluitende weerlegging van 
het door de uitgever ingenomen standpunt dat het ont
breken van auteursrechteüjke bescherming een nega
tieve reflexwerking met zich diende te brengen. In 
die visie is immers het publiceren van een foto van een 
vertolking te vergelijken met het overnemen van een 
gedeelte van een auteursrechtelijk beschermd werk, 
ofwel een citaat. Het verlenen van een recht op een 
vergoeding aan de uitvoerende kunstenaar komt dan 
neer op een met auteursrechtelijke bescherming te 
vergelijken bescherming, ervan uitgaande dat aan de 
voorwaarden voor een wettelijk geoorloofd citaat niet 
voldaan was. Dit is dus bepaald niet "iets gans anders" 
zoals het Hof en de AG in die procedure overwogen. 
De overweging van de Hoge Raad dat dit niet hetzelfde 
is, is op zichzelf bezien juist, doch mijns inziens had, 
gelet op de verleende bescherming aan een "citaat" uit 
de vertolking, een nadere motivering niet misstaan. 

Dit arrest gaf al met al mijns inziens reeds aan dat de 
Hoge Raad welwillend stond tegenover bescherming 
van niet wettelijk beschermde prestaties. De Hoge 
Raad overwoog dat aan geportretteerden, die een 
"verzilverbare populariteit" bezitten het recht toekomt 
mee te delen in de commerciële exploitatie van hun 
portretten, waarbij expliciet verwezen werd naar de 
ontwikkeling in maatschappelijke opvattingen dienaan
gaande. De uitvoerende kunstenaars verkregen 
daardoor een bescherming tegen gedeeltelijke overname 
van hun prestatie, die naar zijn aard ook op één lijn te 
stellen valt met de auteursrechtelijk beschermde 
prestaties. Gelet op de expliciete overweging van de 
Hoge Raad in "'t Schaep met de Vijf Pooten "-arrest 
dat de wetgever bij het gebruik van de woorden "rede
lijk belang" in artikel 21 van de Auteurswet hoofdzake
lijk gedacht moet hebben aan belangen van niet-finan-
ciële aard en gelet op de verwijzing naar de ontwikke
ling in de maatschappelijke opvattingen dienaangaande, 
kon aangenomen worden dat de aldaar geformuleerde 
bescherming geenszins beperkt diende te blijven tot 
gevallen waarin, zoals hier het "portretrecht" van 
artikel 21 Auteurswet als kapstok kan worden 
gebruikt. In het Decca/Holland Nautic-arrest heeft de 
Hoge Raad de in "'t Schaep met de Vijf Pooten "-
arrest uitgezette lijn verder doorgetrokken en een 
algemeen beginsel voor het verlenen van een buiten
wettelijke, intellectueel eigendomsrechtelijke bescher-

25) Anders: Th. C. J. A. van Engelen, AMR 1985, 
83, welk artikel tevens een overzicht van de discussie 
hieromtrent bevat. 
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ming geformuleerd.26) Hoever deze bescherming reikt 
zal in de jurisprudentie nader gepreciseerd dienen te 
worden. Het spreekt m.i. voor zich dat deze buitenwet
telijke bescherming evenzeer onderhevig zal dienen 
te zijn aan de beperkingen, die de wettelijke intellec
tuele eigendomsrechten kennen. Het komt mij voor dat 
de Hoge Raad deze bovengrens ook voor ogen heeft 
gestaan in het Decca-arrest bij het gebruik van de 
woorden "in beginsel ten minste". 

Terug- en vooruitblik 
Zowel in de literatuur27) als in de conclusie van 

A.G. Franx is verwezen naar eerdere procedures op het 
gebied van het profiteren van andermans immateriële 
prestatie, waarvoor de onderhavige uitspraak van 
betekenis is. De vraag rijst derhalve in hoeverre de 
Hoge Raad door het onderhavige arrest eerdere vonnis
sen van lagere rechters "ambtshalve in cassatie heeft 
getoetst", alsmede welke koers de jurisprudentie na dit 
arrest verder zal gaan varen. 

Voor het formuleren van enige opmerkingen hier
omtrent komt het mij dienstig voor diverse 
casusposities nader te onderscheiden. Dit biedt 
mogelijk het voordeel dat door de casui'stisch getinte 
bomen het leerstellige bos niet geheel uit het oog ver
loren wordt. 

1. Allereerst onderscheid ik de situatie waarin 
sprake is van het direkt exploiteren van andermans 
prestatie. 

Hiervan is sprake indien andermans immateriële 
prestatie als zodanig wordt overgenomen in de presta
tie c.q. het produkt dat op de markt wordt gebracht. 
Bij dit onderwerp — dat in het Duitse recht met de 
term "unmittelbare Leistungsübernahme" wordt aan
geduid28) — dient o.m. gedacht te worden aan het 
pirateren van grammofoonplaten en film, door 
kopieën daarvan in de handel te brengen. 

Het Hof Arnhem nam aangaande deze problematiek 
in 1972 het voortouw door in de procedure DGG/ 
Kusters29) aan grammofoonplatenmaatschappijen, 
importeurs en uitvoerende kunstenaars een bescher
ming te bieden, die gelijkenis vertoont met de bescher
ming, welke een wettelijk erkend intellectueel eigen
domsrecht zou bieden. Kusters kopieerde de reguliere 
opnamen van grammofoonplatenmaatschapijen en 
uitvoerende kunstenaars op cassettes en bracht deze op 
de markt. Het Hof overwoog dat de prestaties van de 
grammofoonplatenmaatschappijen, importeurs en 
uitvoerend kunstenaars het enig wezenlijke bestanddeel 
van de cassettes vormden, en dat Kusters aan de 
totstandkoming van die prestaties geen enkele bijdrage 
had geleverd. In het licht van die omstandigheden 
achtte het Hof het handelen van Kusters onrechtmatig. 
Naar aanleiding van dit arrest heeft de lagere recht
spraak de aanspraken van grammofoonplatenmaat
schappijen, filmmaatschappijen en uitvoerende kunste
naars in een groot aantal — veelal niet gepubliceerde — 
uitspraken steeds erkend. Er is op dit punt sprake van 
standaard- (lagere) jurisprudentie, waarbij aan de vraag 
of er überhaupt sprake is van onrechtmatig handelen 
nauwelijks nog woorden worden vuil gemaakt.30) 

M) Vgl. Verkade/Spoor-, Auteursrecht, Kluwer, 
Deventer, 1985, p. 267-270. 

27) Verkade, AA, Katern 16,p. 605. 
28) F. Henning-Bodewig, Die Beurteilung des 

Parasitaren Wettbewerbs insbesondere der Unmittel
bare Leistungsübernahme in den Benelux-Staaten, 
GRUR int. 1982, p. 667; Von Gamm, Gesetz gegen 
den unlauteren Wettbewerb, 1981, p. 77. 

29) Hof Arnhem, 18 januari 1972,NJ 1972, 297 
(DGG/Kusters). 

30) Vgl. bijv. President Den Bosch, d.d. 15 februari 
en 6 mei 1982, NJ 1984, 603; Hof Den Bosch, 24 
februari 1982, Af/ 1984, 604, m.n. W. H. H. 

Alhoewel "'t Schaep met de Vijf Pooten"-arrest 
formeel bezien handelde over het "redelijk belang" van 
artikel 21 van de Auteurswet, was daar materieel 
bezien eveneens sprake van direkt exploiteren van 
andermans op geld waardeerbare prestatie. Wanneer 
men het Decca-arrest beziet in het licht van dit arrest 
is duidelijk dat het direkt exploiteren van andermans 
op geld waardeerbare prestatie in beginsel onrecht
matig is, 

Dit betreft niet alleen het direkt exploiteren van de 
prestaties van uitvoerende kunstenaars en grammofoon
platenmaatschappijen — die in het licht van internatio
nale verdragen ook aanspraak kunnen maken op een 
naburig recht — maar evenzeer het direkt exploiteren 
van prestaties van bijv. sportlieden of variété-artiesten. 
Ook de door hen geleverde prestatie is naar zijn aard 
c.q. naar zijn exploitatiemogelijkheden c.q. -risico m.i. 
op één lijn te stellen met de auteursrechtelijk 
beschermde prestaties. Ook hier kan gesproken worden 
van een ontwikkeling in de maatschappelijke 
opvattingen dienaangaande, welke geïllustreerd wordt 
door de grote belangen die tegenwoordig gemoeid zijn 
met de TV-rechten in verband met Olympische Spelen, 
en WK-voetbal en andere evenementen. In de buiten
landse jurisprudentie is aan dergelijke prestaties ook in 
een aantal gevallen bescherming toegekend.31) 

Van direct exploiteren is ook sprake in het arrest 
van het Hof Den Haag inzake Staat/Den Ouden.7) In 
tegenstelling tot de Rotterdamse President achtte het 
Hof het bij wege van fotokopie overnemen van het 
zetsel van het in het Staatsblad gepubliceerde Binnen-
vaartpolitiereglement ten behoeve van een commer
ciële uitgave niet onrechtmatig. Het Hof baseerde zijn 
oordeel op de overweging dat Den Ouden hierdoor 
geen voorsprong verwierf op de Staatsuitgeverij, die 
het zetsel eveneens voor een commerciële uitgave 
gebruikte, omdat de kosten van het zetsel reeds 
gemaakt diende te worden in het kader van de wette
lijke plicht tot uitgave van het Staatsblad. Het komt 
mij voor dat de Staatsuitgeverij 
zich misschien op deze grond niet tegen een dergelijke 
handelwijze zou kunnen verzetten — analoog aan de 
strekking van de uitzondering terzake van het auteurs
recht in artikel 11 Aw — doch dat dit zeker anders kan 
en dient te liggen indien het een "reguliere" uitgever 
betreft. Deze zaak komt overigens nog ter toetsing bij 
de Hoge Raad. 

2. De tweede te onderscheiden categorie betreft 
het indirekt exploiteren van andermans op geld waar
deerbare prestatie. Hier is geen sprake van het 
overnemen van andermans prestatie als zodanig, maar 
wel van het leveren van een immateriële prestatie 
waarbij een wezenlijk element van andermans op geld 
waardeerbare prestatie is "belichaamd". Hiervan was 
sprake in de procedure Vaz Dias, waarin de Haagse 
President in 1923 (!) een persbureau bescherming 
verleende tegen een journalist, die de inhoud van uit
sluitend voor haar bestemde persberichten aan de man 
bracht bij de concurrentie. De inhoud van 
persberichten is als zodanig niet auteursrechtelijk 
beschermd en het recht op vrije nieuwsgaring dient 
ook een zekere negatieve reflexwerking te worden 
toegekend voor invulling van de maatschappelijke 
zorgvuldigheidsnorm. De bescherming betrof echter 
niet de inhoud van de Voor Vaz Dias bestemde nieuws
berichten, maar hèt feit dat deze "heet van de naald" 
aan derden door de journalist ter beschikking werden 
gesteld, voordat het betalende en daarmee het systeem 
mede-dragende persbureau (Vaz Dias), van zijn 

31) Stewart, t.a.p., (B. Ringer), p. 519; TV Coverage 
of boxing, Oostenrijks Oberste Gerichtshof, 23 maart 
1976, i/C 1977, p. 167. 
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voorsprong had kunnen profiteren. Het wezenlijke 
element dat de geboden bescherming rechtvaardigt is 
hier gelegen in het tijdstip waarop de informatie aan 
derden werd geleverd. Eenzelfde kwestie lag ten 
grondslag aan de door A.G. Franx in zijn conclusie 
voor het Decca-arrest aangehaalde uitspraak van het US 
Suprème Court van 1918 inzake International News 
Service/Associated Press.32) De Franse regering had 
tijdens de WO I de couranten behorende tot het 
concern van persmagnaat Hearst uitgesloten van 
nieuwsfaciliteiten betreffende het front.,Deze handicap 
werd door het Hearst-concern overwonnen door de 
oorlogsberichten van de aan de Amerikaanse Oostkust 
verschijnende kranten van de Associated Press direkt na 
het verschijnen daarvan naar de aan de Westkust geves
tigde Hearst-bladen te telegraferen, welke bladen in 
concurrentie met de ook daar verschijnende Associated 
Press-kranten verschenen. Het Amerikaanse Hoog
gerechtshof oordeelde deze handelwijze onrechtmatig. 

Het arrest van het Hof Amsterdam inzake 
KNVB/NOS dient eveneens in deze categorie te worden 
ondergebracht. Het Hof overwoog dat de NOS door 
nieuws — bij wege van radio-flitsen — omtrent de 
voetbal-wedstrijden te verspreiden op het moment dat 
deze plaatsvonden, een wezenlijk element van de 
prestatie van de KNVB — de spanning — overnam. In 
hoeverre het overnemen van dit wezenlijk element 
met zich brengt dat de NOS zich al dan niet kan 
beroepen op het belang van een vrije nieuwsgaring — 
analoog aan de beperking op het auteursrecht van 
artikel 15 Aw - zal de Hoge Raad in de thans 
aanhangige cassatieprocedure mogelijk (en hopelijk) 
nader aangegeven. 

Uitgangspunt dient m.i. intussen te zijn dat ook 
indirekt exploiteren in beginsel onrechtmatig is. 

3. De derde te onderscheiden categorie betreft 
het louter profiteren. Hiervan is o.m. sprake indien niet 
andermans immateriële prestatie wordt geëxploiteerd 
door het overnemen van de prestatie c.q. een wezenlijk 
element daarvan, maar wel zodanig profijt daarvan 
getrokken wordt dat de eigen prestatie slechts 
betekenis toekomt dankzij andermans prestatie. 

Deze situatie nu deed zich voor in het 
Decca/Holland Nautic-arrest. De Hoge Raad gaf aan 
dat het enkele profiteren op zichzelf niet onrechtmatig 
is, doch dat dit op grond van bijzondere omstandig
heden wèl het geval kan zijn. Gelet op de specifieke 
afweging van de diverse bijzondere omstandigheden 
door de Hoge Raad is het vooralsnog moeilijk om in 
algemene zin aan te geven, welk samenstel van 
omstandigheden tot het aannemen van onrechtmatig 
profiteren aanleiding dient te vormen. 

Door de A.G. werd in zijn conclusie voor het Decca-
arrest gewezen op het vonnis van de Haagse President 
inzake FilmNet.4) FilmNet exploiteert een abonnee
televisiesysteem, waarbij zij aan derden de mogelijkheid 
biedt om door haar uitgezonden audio-visuele werken 

32) International News Service, v. Associated Press 
248 US 215 (1918), Cornish,Intellectual Property: 
Patents, Copyright, Trademarks and Allied-rights, 
Sweet and Maxwell, London, 1981, p. 8;Callmann, 
Unfair Competition, Callaghan & Company, Illinois, 
Volume 2, § 15.02. 

te consumeren tegen een aan FilmNet te betalen 
vergoeding. Het door FilmNet uitgezonden signaal is in 
gecodeerde vorm vervat en de abonnee dient een 
decoder van FilmNet te huren om van de uitzending te 
kunnen genieten. Uit de verhuurprijs van de decoder 
bestrijdt FilmNet haar kosten. De gedaagde verkocht 
evenzeer decoders aan de consument, waardoor de 
consument in staat was ook van de door FilmNet uit
gezonden programma's kennis te nemen zonder dat 
FilmNet daarvoor een vergoeding ontvangt. De 
gelijkenis met het Decca-arrest is op het eerste gezicht 
opvallend. De afwijzing van de aanspraken van Decca 
brengt m.i. echter geenszins met zich dat hieruit voort
vloeit dat het vonnis van de President in cassatie geen 
stand zou houden. Door de gecodeerde vorm van de 
FilmNet-signalen is duidelijk dat deze in geen geval 
voor allen bestemd zijn, in tegenstelling tot hetgeen de 
Hoge Raad meende te mogen overwegen met 
betrekking tot de Decca-signalen. Bovendien is ingeval 
van abonnee-televisie de exploitabele informatie vervat 
in één individueel gecodeerd signaal, dat aanspraak kan 
maken op de bescherming van een naburig recht. 
Evenzeer schijnt het mij toe dat FilmNet geen 
keuze-vrijheid bezit terzake van het exploiteren van het 
abonnee-tv-systeem en dat ook niet gesproken kan 
worden van een situatie waarin FilmNet in staat is 
geweest de gedane investeringen terug te verdienen. 
Het verkopen van decoders brengt bovendien met zich 
dat het voortbestaan van het FilmNet-systeem in 
gevaar zal komen. De Haarlemse Presdient wees op 
23 februari 198333) een vonnis omtrent een kwestie 
waarin evenzeer sprake was van profiteren. De eisende 
partij exploiteerde een systeem van transportwagens 
voor de distributie van potplanten door de wagens aan 
gegadigden te verhuren. De gedaagde verkocht in 
Nederland transportwagens van gelijke afmetingen, die 
in sommige gevallen eveneens in het systeem van 
eiser terecht kwamen. 

De President wees de vorderingen van de eisende 
partij af, op grond van de overweging dat navolging ook 
waar die ten doel heeft van het bedrijfsdebiet van de 
nagevolgde te profiteren op zichzelf en zonder meer 
niet onrechtmatig is. Bijzondere omstandigheden, die 
tot een ander oordeel aanleiding dienden te geven, 
achtte de President niet aanwezig. Gelezen het 
Decca-arrest van de Hoge Raad komt het mij voor dat 
dit vonnis van de Haarlemse President in 
overeenstemming met de leer van de Hoge Raad is. 

Het Decca-arrest heeft meer duidelijkheid 
geschapen, doch niet ontkend kan worden dat er nog 
geen (definitieve) zekerheid bestaat omtrent andere 
vormen van profiteren. De praktijk heeft zeker 
behoefte aan het verkrijgen van meer rechtszekerheid 
op dit terrein, dat maatschappelijk bezien van steeds 
groter belang wordt. Of nog meer rechtszekerheid 
door de jurisprudentie geboden kan worden zal de 
nabije toekomst kunnen leren. 

Amsterdam, augustus 1986. 

33) President Haarlem, 23 februari 1983, BMM-
Bulletin 1983, p. 210. 




