
Mr Th. C. J.  A .  van Engelen 
Prestatiebescherming: De stand van zaken na KNVB/NOS en 
Staat/Den Ouden1 

' 1. Inleiding 

In het Decca-arrest2 liet de Hoge Raad zich nader uit over prestatiebescherming; de 
vraag in hoeverre een niet door een wettelijk intellectueel eigendomsrecht beschermde 
prestatie binnen het kader van de ongeoorloofde mededinging een vergelij kbare bescher- 
ming kan genieten.' Onze hoogste rechter gaf aan dat  bij het verlenen van een dergelijke 
bescherming terughoudendheid past. In beginsel is tenminste vereist dat wordt geprofi- 
teerd van een prestatie van dien aard dat zij o p  één lijn gesteld kan worden met die welke 
toekenning van een dergelijk recht rechtvaardigen. De Hoge Raad liet derhalve de moge- 
lijkheid open dat de rechter binnen het kader van artikel 1401 BW een intellectueel eigen- 
domsrechtelijke bescherming verleent. Onder welke omstandigheden de rechter daartoe 
kan c.q. behoort te besluiten bleef in dit arrest echter in nevelen gehuld, wat in de litera- 
tuur aanleiding gaf tot nadere be~piegelingen.~ Het zag er naar uit dat de apotheose niet 
lang o p  zich zou laten wachten, omdat deze kwestie ook speelde in de procedures 
KNVB/NOS en Staat/Den Ouden, waarin cassatie aanhangig was. De arresten van de 
Hoge Raad in deze twee procedures zorgden echter voor een zekere anti-climax, omdat 
de Hoge Raad in het geheel geen gebruik maakte van de geboden mogelijkheden om de 
in het Decca-arrest gegeven aanzet nader uit te d erken.^ In het KNVB-arrest merkte de 
Hoge Raad kortweg o p  dat de prestatie van de KNVB geen éénlijnsprestatie6 is, zonder 
daarvoor enige motivering te geven. De Staatsuitgeverij werd met lege handen naar huis 
gestuurd terzake van de geclaimde bescherming van het zetsel van het Binnenvaartpoli- 
tiereglement. Daarbij vervulde artikel 11 Aw een belangrijke rol, maar het arrest maakt 
niet duidelijk of zetsel nu wel of niet een éénlijnsprestatie is.' 

1. Dit artikel is een bewerking van een op 27 april 1988 gehouden voordracht voor de Vereniging 
voor Mededingingsrecht. 
2.  HR 27 juni 1986, NJ 1987, 191, m.nt. Van Nieuwenhoven Helbach, BIE 1986, nr 71 ,  p. 280; 
Computerrecht 1986, p. 176, m.nt. Dommering, AA 1988, p. 275, m.nt. Cohen Jehoram. 
3. Vel.: Verkade/S~oor. Auteursrecht. Deventer 1985. nr 205 e.v. - . . 
4 .  Vgl.: Verkade, Ongeoorloofde mededinging, Zwolle, 1986, nr 45; Dommering, Computer- 
recht 1986. 176 (noot); Van Nieuwenhoven Helbach. NJ 1987.91 (noot); Grosheide. IER 1987. 
61, IER 1988,64; ~ a n ~ n ~ e l e n ,  BIE 1986,263 en BIE 1987,243; ~u~en 'hol tz /~oedboder ,  NJB 
1987, 1511. 
5.  HR 23 okt. 1987, Informatierecht/AMI 1988,32, m.nt. Schuijt, NJ1988.310, m.nt. Wichers 
Hoeth, AA 1988, p. 461, m.nt. Cohen Jehoram (KNVB/NOS); HR 20 nov. 1987, Inforrnatie- 
recht/AMI 1988, m.nt. Cohen Jehoram, NJ 1988, 31 1 ,  m.nt. Wichers Hoeth, AA 1988, 869, 
m.nt. Cohen Jehoram (Staat/Den Ouden). 
6 .  De term is van Wichers Hoeth, NJ 1988, 31 1 .  
7 .  Art. 1 1  Aw: 'Er bestaat geen auteursrecht op wetten, besluiten en verordeningen, door de 
openbare macht uitgevaardigd, noch op rechterlijke uitspraken en administratieve beslissingen.' 
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Deze soberheid steekt schril af bij de doorwrochte motivering van het Decca-arrest en 
de daardoor gewekte verwachting dat de Hoge Raad deze gelegenheden niet voorbij zou 
laten gaan om o p  dit aan maatschappelijke betekenis winnende - maar juridisch nog ta- 
melijk braakliggende - terrein de bakens uit te zetten. Hieraan bestaat behoefte nu deze 
kwestie zeker niet louter academisch is. Dit wordt reeds geïllustreerd door deze reeks van 
tot in cassatie uitgestreden conflicten.8 Ook de recente discussie omtrent de mate waarin 
computerprogramma's binnen het kader van de Auteurswet bescherming behoren te 
verkrijgen onderstreept het maatschappelijk belang van deze problematiek en geeft aan 
dat een duidelijke vingerwijzing van de rechter node gemist wordt.9 

In dit licht bezien is het dan ook te betreuren dat de Hoge Raad in deze arresten zo 
spaarzaam met motiveren is geweest, zeker nu de beslissingen terzake van het onderwerp 
prestatiebescherming geenszins als voor de hand liggend kunnen worden aangemerkt. l 0  

2. Theoretisch kader 

2.1. Grondslag 

Voor een goed begrip van het fenomeen prestatiebescherming is het van belang nader stil 
te staan bij de vraag waarin de grondslag van de diverse wettelijke beschermde prestaties 
is gelegen. 

In vesteringen 
Bestudering van het geoctrooieerde produkt, de geoctrooieerde werkwijze, het nieuwe 

(en gedeponeerde) model, het kwekersrechtelijk beschermde ras en de auteursrechtelijk 
beschermde schepping leert dat een gemeenschappelijke grondslag voor de bescherming 
van deze prestaties wordt gevormd door de economisch waardeerbare prestatie bestaan- 
de uit de investeringen (in tijd, kapitaal of arbeid) die in de regel met het ontwikkelen 
daarvan gemoeid zijn. Deze wetten hebben weliswaar verschillende doelstellingen, maar 
gemeenschappelijk is het streven om binnen zekere grenzen de exploitatiemogelijkheden 
voor de rechthebbende veilig te stellen.I1 Terzake van deze prestaties geldt dat het voor 
een derde eenvoudig is deze te exploiteren, omdat hij niet geconfronteerd wordt met de 
lasten en risico's verbonden aan de investeringen, die in de regel nodig zijn om een derge- 

8. Zie ook nog: HR 6 maart 1987, NJ809, m.nt. Wichers Hoeth (Transporlwagen). 
9. Zie: Hugenholtz, NJB 1988, p. 262 en p. 532; Cohen Jehoram, NJB 1988, p. 356; Verkade, 
BIE 1988, p. 46; Quaedvlieg, IER 1988, p. 40-43; Verkade, NJB 1988, p. 1076en p. 1313; Meij- 
boom; NJB 1988, p. 1312; Kamerstukken, 19 921, nr 13. Zie omtrent wetsontwerp 19 921 ende 
implicaties daarvan in het bijzonder terzake van computerprogramma's eveneens: E.P.M. 
Thole, Computerrecht 1988, p. 69-73; H.A. de Savornin Lohman, NJB 1988, p. 897-900. Inmid- 
dels zijn alle onderdelen van dit wetsontwerp die betrekking hebben op software geschrapt, in af- 
wachting van een concept-richtlijn dienaangaande van de Europese Commissie (Kamerstukken 
19 921, nr 16, NJB 1988, p. 1535). 
10. Wellicht mag uit deze spaarzaamheid worden afgeleid dat binnen de Hoge Raad geen eendui- 
digheid bestaat omtrent de te varen koers, zodat men - door zich niet in een motiveringvast te 
leggen - nog verschillende opties open wil houden. (Vgl: Bruinsma, Cassatierechtspraak in ci- 
viele zaken, p. 86). 
11. Zie bijv. Gerbrandy, Industriële eigendom en subjectief recht, Zwolle, 1946, p. 97-1 12; Gros- 
heide, Auteursrecht op maat, Deventer, 1986, p. 129-132; Kamerstukken 19 919, nr 3, MvT, p. 1- 
2 en p. 8 (Chipswet); Gielen, Kwekersrecht, Zwolle, 1983, p. 10. 
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lijke prestatie überhaupt te kunnen realiseren. Juist omdat deze lasten en risico's niet o p  
de derde drukken en hij zich kan beperken tot die prestaties, die hun economisch 
bestaansrecht reeds hebben aangetoond, kan hij tevens als regel ook een zodanige 
prijsstelling hanteren dat degene die de prestatie heeft vervaardigd, de concurrentiestrijd 
reeds bij voorbaat verloren heeft. Het is deze vorm van ongerechtvaardigde verrijking 
ten opzichte van de investeerder, die de wetgever middels deze wetten heeft willen beteu- 
gelen. l 2  

Het gaat daarbij overigens niet alleen om de investeringen die nodig zijn om de presta- 
tie zelf te ontwikkelen. Ook de bij toeval gedane uitvinding of het puur als hobby ge- 
creëerde werk geniet immers bescherming. Deze bescherming is zeker o p  zijn plaats. Al- 

e lereerst omdat de grens met toeval of hobby moeilijk te bepalen is, maar ook omdat met 
het ontwikkelen en o p  de markt brengen van deze prestaties tevens investeringen en risi- 
co's gemoeid zijn, die het intellectuele eigendomsrecht beoogt te beschermen." Hier- 
door wordt immers de verspreiding van kennis en cultuur bevorderd; een algemeen be- 
lang dat eveneens aan de intellectuele eigendomsrechten ten grondslag ligt.14 

Verzilverbare prestatie 
De investeringen, die in de regel met deze prestaties gemoeid zijn, vormen niet de enige 

grondslag voor toekenning van een exclusief recht. Een grondslag voor het verlenen van 
een intellectueel eigendomsrechtelijke bescherming wordt tevens gevonden in het begin- 
sel dat bepaaldeprestaties aanspraak kunnen maken o p  een zekere bescherming, vanwe- 
ge de enkele omstandigheid dat het economisch exploiteerbare, ofwel verzilverbarepres- 
taties zijn. 

Dit beginsel komt tot uitdrukking in de jurisprudentie terzake van het portretrecht, 
gebaseerd o p  art. 21 Aw. Beginnend bij het Teddy Scholten-arrest van het Hof Den 
Haag is een stroom van uitspraken o p  gang gekomen waarin personen met een 'verzilver- 
bare populariteit' het recht werd toegekend zich tegen commerciële exploitatie van hun 
portret te verzetten.15 Deze lagere rechtspraak is gesanctioneerd door de Hoge Raad in 

12. Dit wordt duidelijk geillustreerd door de parlementaire geschiedenis terzake van de pseudo- 
auteursrechtelijke bescherming van niet-originelegeschriften, alsmede door de behandeling van 
de vraag ofpersnieuws eveneens onder deze bescherming gebracht behoort te worden, zoals ter 
sprake gebracht bij de herziening van de Auteurswet in 1930. Zie: Van Engelen, BIE 1987, p. 
243-253. 
13. Deze functie blijkt bijv. uit de omstandigheid dat het auteursrecht naast de auteur ook de uit- 
gever beschermt, daar deze veelal via een overdracht of licentie de handhaving van het auteurs- 
recht tegenover derden ter hand zal nemen, in het bijzonder om zijn investeringen tegenover con- 
currenten veilig te stellen. De oude privileges - waaruit het auteursrecht is voortgekomen - ver- 
leende zelfs uitsluitend bescherming aan de uitgever. Het accent is in het auteursrecht bij de 
auteurs komen teliggen, maar dit laat onverlet dat  dit recht tevens als functie heeft de exploitant 
van auteursrechtelijke werken te beschermen, wat ook geillustreerd wordt door de bij de wetswij- 
ziging van 1985 ingevoerde artikelen 45a-45g', die o.m. een wettelijk vermoeden van overdracht 
van recht ten gunste van de filmproducent brachten. Zie ook: Hirsch Ballin, 'Auteursrecht in 
wording' en 'Uitgeversrecht in wording', Opstellen, Deventer, 1970, p. 9-76; F. Klaver, Towards 
a publisher's right, Rights, spring 1988, Vol. 2, no. 1. 
14. Zie o.m. Grosheide, a.w., p. 133-143. 
15. Hof Den Haag, 13 april 1960, NJ 1961, 160. Zie voor een overzicht: Verkade/Spoor, a.w., nr 
176; Verkade, Praktijkboek Reclame- en Aanduidingenrecht, IVB, nr. 6; Gerbrandy, Kort Com- 
mentaar op  de Auteurswet 1912, Arnhem, 1988, aant op  art .  21. 
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zijn arrest inzake "t Schaep met de Vijf Pooten '. l 6  Onder uitdrukkelijke verwijzing naar 
de ontwikkelingen in de maatschappelijke opvattingen oordeelde de Hoge Raad dat uit- 
voerend kunstenaars, die een 'verzilverbare populariteit' hebben verworven in het kader 
van hun beroep, gerechtigd zijn zich te verzetten tegen openbaarmaking van hun portret- 
ten voor commerciële doeleinden. Deze bescherming wordt in dit arrest niet gegrondvest 
o p  investeringen die mogelijk aan het verwerven van een verzilverbare populariteit voor- 
af gaan, maar enkel o p  de omstandigheid dat er sprake is van een verzilverbare presta- 
tie." 

Algemeen belang 
Intellectuele eigendomsrechten worden tevens verleend omdat men ervan uitgaat dat 

het algemeen belang hiermee gebaat is, in het bijzonder doordat deze rechten tot een rui- 
mere verspreiding van kennis en cultnur leiden. I s  Vanwege het algemeen belang geldt 
echter ook het beginsel dat kennis 'an sich' in de regel voor een ieder vrij ter beschikking 
dient te zijn.I9 

In dit verband dient men zich ook te realiseren dat onze samenleving gegrondvest is o p  
de gedachte dat vrije mededinging als regel een uitstekend middel is om de maatschappe- 
lijke vooruitgang te verwezenlijken. Vanwege het algemeen belang wordt dan ook aan 
het beginsel van de vrijheid van handelen bedrijf, groot gewicht toegekend, zoals de Ho- 
ge Raad in het Decca-arrest aangaf. Men mag niet uit het oog verliezen dat intellectuele 
eigendomsrechten als zodanig een uitzondering o p  deze regel creëren. Omdat intellec- 
tuele eigendomsrechten een uitzondering o p  deze 'vrije mededingings-regel' opleveren 
verlenen zij ook maar bescherming gedurende een zekere periode, na verloop waarvan 
de prestatie publiek domein wordt en het aan derden vrij staat deze vrijelijk ten eigen 
bate aan te wenden. 

Intellectuele eigendomsrechten zijn o p  hun plaats wanneer het prestaties betreft, die 
door hun aard, o p  eenvoudige wijze gekopieerd of geëxploiteerd kunnen worden. Om 
die reden speelt de immer voortschrijdende techniek een belangrijke rol bij de verdere 
ontwikkeling van dit rechtsgebied. Zo stond de boekdrukkunst aan de wieg van het 
auteursrecht en staan de moderne reproductie- en omroeptechnieken aan de wieg van het 
fenomeen prestat iebes~herming.~~ 

16. HR 19 jan. 1979, NJ 1979,383, m.nt. Wichers Hoeth, BIE 1979, nr 23, p. 163, AMR 1979, p. 
52, m.nt. Spoor ('t Schoep met de Vijf Pooren). 
17. Dit beginsel klinkt ook door in de strafrechtelijke jurisprudentie betreffende vermogensdelic- 
ten. Daarbij wordt onder een 'goed' verstaan zowel materiële als immateriële zaken met een eco- 
nomische waarde. Vgl.: HR 21 mei 1921, NJ 1921,564, m.nt.Taverne (Electriciteits-arrest) en 
Hof Arnhem, 27 okt. 1983, NJ 1984.80, Computerrecht 1984, p. 31, m.nt. Smits. Zie voor een 
nadere uitwerking hiervan: Vellinga-Schootstra, preadvies, HNJV 1988, p.  149-176. 
18. Zie noot 14. Dit beginsel vormt ook de reden dat een octrooi slechts verleend wordt indien de 
desbetreffende uitvinding middels de registratie openbaar wordt, zodat derden daarvan kennis 
kunnen nemen en daaraan inspiratie kunnen ontlenen. 
19. Dit is treffend verwoord door Mr Jusrice Brandeis in zijn dissenting opinion bij Inrernational 
News Service v .  The Associared Press, (United States Supreme Court, 1918,248 US 215): 'The 
general rule of law is, that the noblest of human productions - knowledge, truths ascertained, 
conceptions, and ideas - become, after voluntary communication to others, free as the air to . 
common use.' Op dit beginsel wordt slechts een uitzondering gemaakt door het octrooirecht dat 
een bescherming verleent op voorwaarde dat het gaat om kennis met een zekere uitvindingshoog- 
te, die zich leent voor een technische toepassing, terwijl het uitsluitend recht in beginsel tot die 
toepassing beperkt blijft. 
20. Vgl. bijv: Grosheide, a.w., p. 47; Kamerstukken 20 012 (R 1330), MvT, nr 3, p. 1. 
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Naast de grondslag voor het verlenen van een intellectueel eigendomsrecht, is derhalve 
tevens de aard van de in de diverse wetten beschermde prestaties van belang, zoals in het 
Decca-arrest aangegeven. 

2.2. Aard prestaties 

Intellectuele prestaties 
De Rijksoctrooiwet verleent bescherming aan een uitvinding: de technische toepassing 

van een bepaalde gedachte, welke voor een deskundige, gelet o p  de stand der techniek, 
niet voor de hand lag.2' Door het octrooirecht wordt een bepaalde gedachte beschermd, 
k a t  - gelet o p  bovenvermelde beginsel dat kennis in beginsel vrij behoort te zijn - 
enigszins uitzonderlijk te noemen is. Beschermd wordt echter slechts de technische toe- 
passing van die gedachte, zoals in het octrooi omschreven. 

Het auteursrecht beschermt geen gedachten als zodanig, maar louter de zintuiglijk 
waarneembare vorm daarvan, o p  voorwaarde dat - en voor zover - deze vorm een 
eigen, oorspronkelijk karakter draagt. Het auteursrecht beschermt evenals het octrooi- 
recht een intellectuele prestatie, maar de bescherming is beperkt tot de vormgeving - de 
subjectieve elementen - daarvan. De objectieve kennis als zodanig blijft vrij.22 De aan 
het concrete werk geboden bescherming strekt zich uit tot het werk zelf, alsmede iedere 
bewerking daarvan. 

Zowel bij het octrooi- als het auteursrecht staat de creatieve, intellectuele prestatie o p  
de voorgrond. Dit ligt anders terzake van de prestaties die door de overige intellectuele 
eigendomsrechten beschermd worden, waarbij de economische inspanningen een 
hoofdrol vervullen. 

Economische prestaties 
In tegenstelling tot het octrooi- en auteursrecht beschermt het modelrecht niet een 

creatieve, intellectuele prestatie, maar de economische prestatie bestaande uit het ont- 
wikkelen en o p  de markt brengen van een voorwerp met een nieuw - d.w.z. onbekend 
- uiterlijk.Z3 Subjectieve originaliteit is niet vereist. Uitgesloten van de bescherming is 
datgene wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect, ofwel gedic- 
teerd wordt door de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het produkt. De bescherming 
ziet enkel op het gebruik van hetzelfde uiterlijk, dan wel een uiterlijk dat daarmee slechts 
ondergeschikte verschillen vertoont, voor dezelfde gebruiksvoorwerpen, als waarvoor 
het model gedeponeerd is. Criterium hiervoor is of er gevaar voor verwarring c.q. associa- 
tie tussen de beide modellen bestaat, welk criterium overeenstemt met het merkenrech- 
telijke begrip 'overeen~ternrning'.~~ Dit illustreert dat het modelrecht in wezen de presta- 
tie bestaande uit de investeringen, die gemoeid zijn met het introduceren van een nieuw 
produkt en het creëren van een afzetmarkt daarvoor, beschermt. De bescherming is er o p  
gericht te bewerkstelligen dat de concurrentie weliswaar hieraan mag aanhaken, maar 

21. Vgl. Wichers Hoeth, Kort begrip van het recht betreffende de intellectuele eigendom, Zwolle, 
1984, p. 19-21; Van Nieuwenhoven Helbach, Industriële eigendom en mededingingsrecht, 
Arnhem, 1983, p. 79-82. 
22. Vgl.: ~ e r k a d e / ~ p o o r ,  a.w., p. 49; Quaedvlieg, Auteursrecht op techniek, Zwolle, 1987, p. 
21-29. 
23. Vgl. Verkade, Bescherming van het uiterlijk van produkten, Deventer, 1985, p. 1 .  
24. Verkade, Bescherming van het uiterlijk van produkten, Deventer, 1985, nrs 30-40. 
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daarbij een zodanige afstand in aanmerking neemt - als mogelijk is zonder aan de deug- 
delijkheid en bruikbaarheid van het produkt afbreuk te doen - dat er geen sprake is van 
overmatig profiteren van in wezen de reclame-inspanningen van de innovator. Het mo- 
delrecht ziet er derhalve o p  dat de nabootser o p  basis van eigen marketing inspanningen 
zijn nabootsing aan de man brengt, maar richt zich in beginsel niet tegen het nabootsen 
als zodanig. 

Het kwekersrecht biedt bescherming aan een nieuw planten ra^.^^ De bescherming 
strekt zich slechts uit tot het voor handelsdoeleinden aanwenden daarvan. Beschermd 
wordt in wezen de kwekersarbeid; de investeringen die gemoeid zijn met het produceren 
van het nieuwe ras, te weten de inspanningen verbonden aan het selecteren van het 
nieuwe ras en het opkweken daarvan. 

De jongste telg o p  het gebied der intellectuele eigendomswetten is de chipswet.26 Deze 
wet biedt bescherming aan de maker van een oorspronkelijke topografie van een halfge- 
leiderprodukt. De prestatie welke beschermd wordt bestaat uit het ontwerpen van de 
vormgeving van de chip, enerzijds, en het vervolgens aan de hand van dat  ontwerp daad- 
werkelijk fabriceren van 'maskers' - mallen voor het produceren van chips -, ander- 
 zijd^.^' De omstandigheid dat het ontwikkelen en produceren van deze 'maskers' boven- 
al een kostbaar proces is, is van doorslaggevende betekenis. Aan de daarmee gemoeid 
zijnde intellectuele inspanningen wordt minder gewicht toegekend, gelet op de omstan- 
digheid dat een topografie welke op basis van een analyse van de oorspronkelijke topo- 
grafie tot stand is gebracht vrijelijk geëxploiteerd kan worden zonder dat er sprake is van 
inbreuk.2B 

Portretrecht en geschriften-bescherming 
In dit verband dient ook stil gestaan te worden bij de prestaties, waaraan door de ju- 

risprudentie een intellectueel eigendomsrecht is toegekend, te weten het portretrecht en 
de 'geschriften-bescherming'. 

Binnen het kader van art. 21 Aw kan een geportretteerde met een verzilverbare popu- 
lariteit zich verzetten tegen gebruik van zijnportret voor commerciële d ~ e l e i n d e n . ~ ~  Zo- 
als hiervoor reeds besproken is de omstandigheid dat het portret een vermogenswaarde 
vertegenwoordigt en de geportretteerde een beroepsmatig belang bij de exploitatie daar- 
van heeft, doorslaggevend voor de toekenning van dit recht. 

De geschriften-bescherming is gebaseerd op een reeks arresten van de Hoge Raad 
waarin is uitgemaakt dat niet-originele geschriften een zekere bescherming genieten. 
Daarbij speelde artikel 10, lid 1, sub 1 van de Auteurswet 1912 - 'alle andere geschrif- 
ten - en de uitdrukkelijke wil van de wetgever een belangrijke rol.30 Dat deze 

25. Vgl.: Gielen, a.w., p. 10-32; Van Nieuwenhoven Helbach, a.w., p. 242-247. 
26. Wet van 28 okt. 1987, houdende regelen inzake de bescherming van oorspronkelijke topogra- 
fieën van halfgeleiderprodukten (Stb. 484) ('Chipswet'). Zie daarover: Frensel, De Chipswet, 
Tjeenk Willink, Zwolle, 1988. 
27. Vgl: Hugenholtz, BIE 1985, p. 128; Meijboom, BIE 1987, p. 319. 
28. Art. 15 jo. art. 5 Chipswet; Kamerstuk 19 919, nr 3, MvT, p. 30; Hugenholtz, BIE 1985, p. 
130, Meijboom, BIE 1987, p. 323. 
29. Zie noot 15 en 16. 
30. HR 1 nov. 1937, NJ 1937, 1092 (Telefoongids Brurnmen); HR 17 april 1953, NJ 1954,211, 
m.nt. Veegens, AA 1954, p. 128; m.nt. Hijmansvanden Bergh (Radioprogramma); HR27 jan. 
1961, NJ 1962,355, m.nt. Hijmansvanden Bergh, AA 1961, p. 179, m.nt. Hirsch Ballin (Expli- 
cator); HR 25 juni 1965, NJ 1966, 116, m.nt. Hijmans van den Bergh, AA 1%6, p. 345, m.nt. 
Hirsch Ballin (Televizier). Vgl: Van Engelen, BIE 1987, p. 243-250. 
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geschriften-bescherming géén auteursrecht betreft maar een vorm van prestatiebescher- 
ming, blijkt uit het Televizier-arrest. Hierin gaf de Hoge Raad expliciet aan dat de bepa- 
lingen van de Auteurswet niet zonder meer van toepassing zijn, maar dat terzake van 
iedere wetsbepaling afzonderlijk bezien moet worden of en in hoeverre hij o p  deze ge- 
schriften van toepassing i ~ . ~  l De bescherming van niet-oorspronkelijke geschriften ziet 
o p  de economische prestatie bestaande uit het vergaren, ordenen en uitgeven van de in 
het geschrift vervatte informatie. In wezen verleent dit recht dan ook een bescherming 
aan de prestatie van de uitgever,32 die de economische risico's verbonden aan het ver- 
vaardigen en het o p  de markt brengen van het geschrift neemt." 

2.3. Prestatiebescherming 

Het door de Hoge Raad in het Decca-arrest geformuleerde criterium dat voor het verle- 
nen van een intellectueel eigendomsrechtelijke bescherming in beginsel tenminste vereist 
is dat geprofiteerd wordt van een éénlijnsprestatie, geeft slechts een minimum-eis.34 Of 
een bepaalde prestatie een éénlijnsprestatie is zal steeds aan de hand van bovenstaande 
beginselen beoordeeld moeten worden. Wanneer aan deze minimum-voorwaarde wordt 
voldaan, zal vervolgens van geval tot geval - evenzeer in het licht van deze beginselen - 
bepaald moeten worden of en in hoeverre een intellectueel eigendomsrechtelijke be- 
scherming o p  zijn plaats is. In dit verband speelt het beginsel van de ongerechtvaardigde 
verrijking een s l e ~ t e l r o l . ~ ~  De vraag die beantwoord moet worden is of de verrijking c.q. 
verarming in het licht van deze beginselen ongerechtvaardigd moet worden geacht. 

In dit licht is bijv. het 'louterprofiteren'van c.q. het louter aanhaken36 aan een door 
een derde gecreëerde markt voor een bepaald produkt door het tevens o p  de markt bren- 
gen van dat produkt in beginsel toegestaan, juist omdat degene die slechts aanhaakt in de 

31. Zie hieromtrent: Wichers Hoeth, 2000 weken rechtspraak, Zwolle, 1978, p. 92-94. 
32. Vgl.: Van Engelen, BIE 1987, p. 243-253. 
33. Vgl. ook de zogeheten naburige rechten. Zowel het Internationale Verdrag inzake de bescher- 
ming van uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen en omroeporganisaties als 
de Overeenkomst ter bescherming van producenten van fonogrammen tegen ongeoorloofd ko- 
pieëren van hun fonogrammen, zullen door Nederland worden geratificeerd (Kamerstukken 
20 012 (R 1330) en 20 029 (R 133 1). De daarin toegekende bescherming wordt verleend vanwege 
de investeringen die gemoeid zijn met het realiseren van dergelijke prestaties. Creativiteit, 
nieuwheid of onderscheidend vermogen is niet vereist. 
Zie ook wetsontwerp 19 534 inzake het gebruiksmodel. De voorgestelde bescherming wordt inge- 
geven door de omstandigheid dat voor het ontwerpen van bijv. modellen met een technisch effect 
(die niet beschermd worden door de BTMW) die niet voldoende uitvindingshoogte bezitten voor 
octrooirechtelijke bescherming substantiële investeringen vereist kunnen zijn. Het wetsontwerp 
beoogt primair die investeringen veilig te stellen door gedurende een relatief korte periode van 
maximaal zes jaar bescherming te bieden. De tegen het wetsontwerp geuite bezwaren, die ten ge- 
volge hebben gehad dat het wetsontwerp thans 'in de ijskast' staat, zagen slechts op de macro- 
economische implicaties van de invoering van deze bescherming. 
34. Vgl. expliciet: HR 23 okt. 1987, NJ 1988, 310, m.nt. Wichers Hoeth, (KNVB/NOS). 
35. Zie hieromtrent bijv. ook het VV en de MvA bij de Octrooiwet 1910, zoals aangehaald door 
Brinkhof, BIE 1988, p. 124. 
36. Zie omtrent 'louter profiteren', alsmede terzake van 'direct exploiteren' en 'indirect exploite- 
ren' ook schrijver dezes in BIE 1986, p. 269-270en BIE 1987, p. 251-253. Terzake van het begrip 
'louter profiteren' zij opgemerkt dat ik thans de voorkeur geef aan het begrip 'aanhaken' - zoals 
door Martens (Onrechtmatige daad, VI, nr 99 e.v.) gehanteerd wordt - daar de term 'louter pro- 
fiteren' een negatieve bijklank heeft, diein dit verband niet op zijn plaats is. 
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regel evenzeer substantiële investeringen verbonden aan het vervaardigen van de desbe- 
treffende produkten zal moeten plegen.]' 

Dit ligt anders in geval van direct exploiteren; de situatie waarin men andermans im- 
materiële prestatie eenvoudigweg overneemt. Hiervan is bijv. sprake indien bepaalde in- 
formatie, welke door een ander is vergaard, geordend en toegankelijk gemaakt - bijv. 
in de vorm van een geschrift - klakkeloos en integraal gekopieerd en uitgegeven wordt. 
Tegen een dergelijke vorm van exploiteren kan de opschriftsteller zich blijkens 
standaard-jurisprudentie verzetten binnen het kader van de geschriften-bescherming. 
Ook het portretrecht verleent een bescherming tegen direct exploiteren: het eenvoudig- 
weg overnemen van andermans beeltenis. Een bescherming tegen direct exploiteren is in 
de lagere rechtspraak ook toegekend aan uitvoerend kunstenaars en producenten van 
grammofoonplaten en films.38 

Een tussencategorie wordt gevormd door het indirect exploiteren: de situatie waarin 
men niet zozeer andermans prestatie geheel en al overneemt, maar wel een wezenlijk ele- 
ment van andermans prestatie exploiteert bijv. door bij prestaties met een zekere nieuws- 
waarde het nieuws wereldkundig te maken o p  een zodanig moment dat  men daardoor 
overmatig profiteert van andermans prestatie en een wezenlijk element van andermans 
prestatie exploiteert in het bijzonder door het tijdstip waarop men in concurrentie 
treedt.19 

De reden dat d e  verrijking in geval van direct of indirect exploiteren ongerechtvaar- 
digd is, is gelegen in de wanverhouding tussen de investeringen van degene die de presta- 
tie realiseert en zij die deze vervolgens exploiteren. Deze laatsten worden niet geconfron- 
teerd met de kosten die gemoeid zijn met prestaties zelve, waardoor zij een onevenredig 
voordeel genieten in de concurrentiestrijd. Daarbij is tevens van belang dat degenen die 
aldus andermans prestatie exploiteren daartoe slechts in staat zijn bij de gratie van het 
bestaan van de prestatie die geëxploiteerd wordt. Degenen die louter aanhaken daarente- 
gen ondervinden zeker voordeel van andermans prestatie maar kunnen in beginsel ook 
geheel zelfstandig hun prestatie leveren c.q. de markt daarvoor creëren. Tegen deze ach- 
tergrond brengt het 'beginsel' van vrijheid van handel en bedrijf' - zoals de Hoge Raad 
het in het Decca-arrest formuleerde - met zich dat in geval van louter aanhaken de ver- 
rijking gerechtvaardigd is.40 

37. Vgl. de 'slaafse nabootsings'-jurisprudentie, voortbouwend op het Hyster Karry Krane- 
arrest (HR 26 juni 1953, N J  1954.90) (DriodMartens, Onrechtmatige Daad, (losbl), Deventer, 
VI, nrs 117-124; Verkade, OM, Zwolle, 1986, p. 72-91) ende jurisprudentie terzakevan het pro- 
fiteren van het bedrijfsdebiet een concurrent, zoals in het Decca-arrest aan de orde (Martens, 
a.w., nrs 100-116; Verkade, OM, p. 139-154). 
38. ZieHof Arnhem, 18 jan. 1972(NJ1972,297, m.nt. Wichers Hoeth, BIE 1972, nr 51, p. 132, 
inzake DGGíKusters). Vgl.: du Perron, 'Het gevecht tegen de piraterij', AMR 1977, p. 3; De 
Wit, 'De piraat en Anton Pillar', AA 1983, p. 156; Pres. Den Bosch 15 febr. en 6 mei 1982, N J  
1986,603 (NVPI); Hof Den Bosch, 24 febr. 1982, N J  1984,604 (NVPIII). Zie ook noot 70a. 
39. Vgl. Pres. Den Haag, 14mei 1923, N J  1923,97O(VazDias); De bescherming vanpersnieuws 
is ook aan de orde geweest bij totstandkoming en wijziging van de Auteurswet in respectievelijk 
1912 en in 1931, zonder dat dit echter tot een wettelijke bescherming - in het verlengde van de 
geschriften-bescherming - leidde. Zie: Van Engelen, BIE 1987, p. 248-249. 
40. Zie ook: Verkade, Ongeoorloofde Mededinging, Zwolle, 1986, p. 54-67 terzake van uitgangs- 
punten bij rechtsvorming en rechtsvindingen in het ongeschreven recht. 
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2.4. Terughoudendheid 

In het Decca-arrest overwoog de Hoge Raad uitdrukkelijk dat terughoudendheid gebo- 
den is indien de rechter binnen het kader van artikel 1401 BW tot een bescherming komt, 
die analoog is aan die welke de intellectuele eigendomswetten bieden. Het belang van de- 
zevermaning tot terughoudendheid dient niet miskend te worden. De verschillende intel- 
lectuele eigendomswetten verlenen bescherming aan een bonte verzameling van objec- 
ten, uiteenlopend van een nieuw plantenras of een originele topografie van een halfgelei- 
derprodukt tot een origineel kunstwerk of een uitvinding. Toegespitst o p  de bijzondere 
aard van de beschermde prestatie verschaffen deze wetten een specifieke bescherming. 
Tevens kennen zij een gedetailleerd en genuanceerd systeem van uitzonderingen op de al- 
gemene verbodsregeling. De duur van de bescherming verschilt bovendien sterk. Zo ver- 
leent de Auteurswet een bescherming tot vijftig jaar na het overlijden van de maker. Een 
octrooi daarentegen wordt verleend voor een periode van twintig jaar. De Benelux Teke- 
ningen- en Modellenwet kent op zijn beurt slechts een maximale beschermingsduur van 
vijftien jaar. Na het verstrijken van deze periodes belanden de desbetreffende prestaties 
in het publiek domein. Dergelijke fijnmazige en gedifferentieerde regelingen zijn onont- 
beerlijk om het juiste midden te houden tussen de individuele belangen van de rechtheb- 
bende, enerzijds, en het algemeen belang, anderzijds. 

Bedacht dient te  worden dat de rechter niet steeds voldoende geëquipeerd is om - ge- 
confronteerd met de opgave in een concrete situatie een beslissing te geven - een even 
genuanceerde afweging tussen alle betrokken individuele en maatschappelijke belangen 
te maken.41 Het is dan ook niet meer dan reëel om geen overspannen verwachtingen van 
het 'wetgeverplaatsvervangerschap' van de rechter te koesteren. 

Daarentegen moet men het gewicht van het ontbreken van wetgeving ook niet over- 
schatten. De rechter is bijv. veel beter dan de wetgever in staat rekening te houden met de 
specifieke omstandigheden van het concrete geval. Hij kan bovendien het desbetreffen- 
de gebied stapsgewijs 'verkennen' en gaandeweg de juridische bakens uit zetten, zonder 
dat hij direct 'voor eens en voor al' de grenzen behoeft te trekken. Op deze wijze is door 
de rechtspraak o p  alleszins bevredigende wijze bescherming verleend terzake van 'slaaf- 
se nabootsing' van produkten, wat van de daarvoor in plaats getreden bescherming on- 
der de Benelux Tekeningen- en Modellenwet geenszins gezegd kan worden.42 Het ont- 
breken van een wettelijk kader verhinderde de Hoge Raad dan ook geenszins om met het 
portretrecht en de geschriftenbescherming intellectuele eigendomsrechten te aanvaarden 
waarvan de concrete omvang in het geheel niet vaststaat. 

Van belang is echter tevens dat het ecarteren van de voor bescherming in aanmerking 
komende prestaties, alsmede het bepalen van de omvang van de te verlenen bescher- 
ming, niet steeds vanuit een strikt juridische invalshoek beschouwd kan worden. Dit 
proces kent soms een aantal knopen die eigenlijk in de politieke arena doorgehakt beho- 
ren te worden. De perikelen rond het ontwerp voor een Gebruiksmodellenwet vanwege 
de macro-economische implicaties daarvan zijn in dit opzicht i l l~s t ra t i e f .~ '  

41. Zie: Pres. Haarlem, 10 juli 1987, IER 1987, p. 99 (NVPI/MusicRent). 
42. Vgl.: Verkade, Bescherming van het uiterlijk van produkten, Deventer, 1985, p. 220-222. 
43. Zie in dit verband ook de kanttekeningen van Koopmans (RM Themis 1983, p. 342) terzake 
van het 'voort-woekeren van rechten van intellectuele eigendom'. (In gelijke zin: Donner, RM 
Themis 1975, p. 225). Zie ook: Wichers Hoeth, RM Themis 1984, p. 356 en Du Bois, AMR 1984, 
p. 33. 
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In het licht van deze argumenten dient naar mijn mening de vermaning tot terughou- 
dendheid te worden geplaatst. Dit impliceert dat de rechter slechts bescherming zal kun- 
nen verlenen wanneer de desbetreffende prestatie qua aard grote gelij kenissen vertoont 
met een wettelijk beschermde prestatie. Naarmate de  analogie zwakker is, zal de rechter 
eerder tot afwijzing moeten beslissen of voor een lichtere vorm van bescherming dienen 
te opteren. Hetzelfde geldt voor de in concreto gevraagde bescherming. Naarmate deze 
grotere gelijkenis vertoont met de bescherming die de wetgever aan een analoge prestatie 
heeft toegekend, zal de rechter eerder bescherming mogen toekennen. Wanneer daaren- 
tegen een gefundeerd verweer gevoerd kan worden dat in zijn grondslag aansluit bij een 
exceptie die de wetgever voor een analoge prestatie heeft erkend, zal de rechter tot afwij- 
zing behoren te besluiten. 

Men dient echter voor ogen te houden dat de vraag of de rechter gelet op  de in acht te 
nemen terughoudendheid in een concreet geval al dan niet bescherming behoort te verle- 
nen, een geheel andere is dan de vraag wanneer er van een éénlijnsprestatie sprake is.44 
Dit laatste vergt slechts een analyse van de aard der prestatie en de mogelijk van belang 
zijnde rechtsgronden voor toekenning van een intellectueel eigendomsrecht. Dit is een 
aangelegenheid die grotendeels in de studeerkamer kan plaatsvinden. Dit ligt duidelijk 
anders terzake van de vraag of de geboden terughoudendheid in een concreet geval tot de 
conclusie moet leiden dat - aangezien de overeenkomsten met een in een wet geregelde 
situatie enigszins magertjes afsteken bij de verschillen - de rechter de  eis behoort af te 
wijzen. Wanneer men van oordeel is dat er sprake van een éénlijnsprestatie is, betekent 
dat geenszins dat daarmee de weg voor het toekennen van bescherming geëffend is. Inte- 
gendeel, vervolgens dient nog een weg afgelegd te worden die met vele voetangels en 
klemmen bezaaid is. 

3. Stand jurisprudentie 

In deze procedure speelde de vraag in hoeverre de KNVB c.q. de voetbalclubs een recht 
op  een redelijke vergoeding toekomt terzake van radio- en televisiereportages van voet- 
balwedstrijden. De kwestie spitste zich meer in het bijzonder toe op  de uitzending van ra- 
dioflitsen in het kader van het NOS-programma 'Langs de Lijn', waarin het publiek 
geïnformeerd wordt over het verloop van diverse wedstrijden op het moment dat deze 
gespeeld worden. Partijen waren het er over eens dat het de NOS niet vrij stond zonder 
toestemming een voetbalwedstrijd integraal via de televisie uit te zenden. 

Alvorens de vraag aan de rechter voor te leggen hadden partijen ieder voor zich advies 

44. Cohen Jehoram lijkt dit temiskennen wanneer hij stelt dat momenteel wellicht alleen de uit- 
voerend kunstenaars, grammofoonplatenproducenten en omroeporganisaties nog maar onder 
het Decca-criterium gebracht kunnen worden, vanwege de omstandigheid dat er verdragen be- 
staan, die voorzien in een bescherming van deze groepen. De omstandigheid dat de (verdrags-) 
wetgever voor een prestatie een bescherming overweegt is een omstandigheid, die terzake van de 
in acht te nemen terughoudendheid een rol speelt, maar staat los van de vraag of er al dan niet 
sprake is van een éénlijnsprestatie. (Cohen Jehoram, AA 1988, p. 261, noot bij Decca-arrest en 
AA 1988, p. 466, noot bij KNVB/NOS). 
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i n g e ~ o n n e n . ~ ~  De NOS-commissie achtte het uitzenden van reportages toelaatbaar, om- 
dat er in dat geval geen sprake zou zijn van prestatie-ontlening, waarbij men gewicht toe- 
kende aan de omstandigheid dat de NOS een substantiële prestatie levert en de wedstrijd 
zelve niet meer als een zelfstandige, herkenbare manifestatie aanwezig is, maar 'verdwe- 
nen' is achter de woorden van de verslaggever. De KNVB-commissie was daarentegen 
van oordeel dat een dergelijke reportage evenzeer onrechtmatig was nu daardoor het 
spanningselement - een belangrijk onderdeel van een sportevenement - o p  het publiek 
wordt overgebracht. 

De Rechtbank A m ~ t e r d a m ~ ~  honoreerde het standpunt van de KNVB. Zij trok een pa- 
rallel met de eveneens o p  geld waardeerbare en niet auteursrechtelijk beschermde presta- 
ties o p  het gebied van de niet-sportieve recreatie door muziek-, toneel- of balletgezel- 
schappen.47 Het door de NOS gedane beroep op de vrijheid van meningsuiting ging vol- 
gens de rechtbank niet op, nu de NOS zich niet beperkt tot het enkele inwinnen en geven 
van standen van en andere informatie over de wedstrijden, maar reportages maakt waar- 
voor de prestatie van de KNVB het onontbeerlijk basismateriaal vormt. 

Het Hof Amsterdam erkende in hoger beroep evenzeer de aanspraken van de 
KNVB.48 Het Hof kende aan de vrijheid van nieuwsgaring meer gewicht toe door te 
overwegen dat de NOS in beginsel aanspraak kan maken op eenzelfde behandeling als de 
schrijvende en fotograferende pers, die zonder betaling van een vergoeding verslagen 
van de wedstrijden mogen maken. Omdat de  onderhavige programma's echter tevens de 
spanning van de wedstrijd overbrengen, oordeelde het Hof dat een wezenlijk element 
aan de o p  geld waardeerbare prestatie van de KNVB ontleend wordt, reden waarom de 
vordering toegewezen werd. 

Advocaat-Generaal Mok concentreerde zich in zijn conclusie tot verwerping van het 
cassatieberoep voornamelijk o p  de kwestie van de vrijheid van nieuwsgaring en de hori- 
zontale werking van grondrechten. Terzake van de prestatiebescherming stelde hij dat 
het overnemen van de spanning een zodanige bijzondere omstandigheid vormde dat de 
geboden bescherming in casu gerechtvaardigd is, zonder overigens in te gaan op de 
kwestie of de KNVB-prestatie een éénlijnsprestatie is. 

De Hoge Raad sprak zich hierover wel uit. Hij overwoog allereerst dat, alhoewel de 
verhouding tussen de NOS en de zendgemachtigden, enerzijds, en de KNVB en zijn 
clubs, anderzijds, niet in alle opzichten die van concurrenten o p  het gebied van handel en 
nijverheid is, die verhouding daarvan toch niet zo wezenlijk verschilt dat het uitgangs- 
punt zoals geformuleerd in het Decca-arrest hier niet van toepassing zou zijn. Dit geldt 
evenzeer terzake van het amateurvoetbal, aldus de Hoge Raad. Om die reden dient der- 
halve onder ogen gezien te worden 'of hier reden is voor een vergelijkbare bescherming 
als die welke de wet biedt in geval van absolute rechten van intellectuele eigendom, zoals 
een octrooirecht'. Direct daaropvolgend overweegt de  Hoge Raad 'plompverloren' dat 
een zodanige reden ontbreekt en niet gezegd kan worden dat aan de minimum-eis, zoals 
in het Decca-arrest aangegeven, wordt voldaan. Enige motivering voor dit standpunt 

45. De KNVB had advies gevraagd aan een commisGe bestaande uit P.J.W. de Brauw, W.L. 
Haardt, Th. Limperg, E.A. van Nieuwenhoven Helbach en M.J.M. Tripels. De NOS werd gead- 
viseerd door H.Th.J.F. van Maarseveen en W.J. Slagter. Zie hierover ook: Grosheide, NJB 
1978, p. 493. 
46. Rb Amsterdam 14 april 1982, Auteursrecht/AMI 1982, p. 105, NJ 1988, 3 10. 
47. Vgl. noot 33. 
48. Hof Amsterdam, 11 april 1985, Auteursrecht/AMI 1985, p. 69, NJ 1988, 310. 
(49 t/m 54: vervallen, Red) 
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wordt in het geheel niet gegeven, maar had zeker niet misstaan.55 Gezien de 'communis 
opinio' van partijen, de door hen geraadpleegde deskundigen, de Rechtbank, het Hof en 
(impliciet) de Advocaat-Generaal dat de prestatie van de KNVB een éénlijnsprestatie is, 
komt dit toch enigszins 'als een donderslag bij heldere hemel'. 

In wezen was dit een reeds gepasseerd station, en beperkte het dispuut zich nog slechts 
tot de vraag of de in acht te nemen 'terughoudendheid' in casu met zich dient te brengen 
dat de KNVB geen aanspraak op bescherming toekomt, waarvoor gelet op bijv. de ana- 
logie met de excepties op het auteursrecht terzake van nieuwsvoorziening zeker het nodi- 
ge te zeggen is.56 

Dat de prestatie van de KNVB c.q. de organiserende clubs - evenals de prestaties van 
de betrokken voetballers - een éénlijnsprestatie is, kan mijns inziens moeilijk ontkend 
worden, gelet op bijv. de analogie met de prestaties van producenten van fonogrammen 
of omroeporganisaties, die aanspraak kunnen maken op een aan het auteursrecht nabu- 
rig recht.57 Bovendien is in dit verband ook de internationale situatie van belang, waar- 
mee dit standpunt van de Hoge Raad ook niet direct in de pas loopt.58 

De Hoge Raad honoreert overigens de aanspraak van de KNVB wel.59 De Hoge Raad 
stelt dat de KNVB c.q. de clubs op grond van het eigendomsrecht of gebruiksrecht ge- 
rechtigd zijn beperkingen aan de toestemming tot betreding van de stadions te stellen. 
Hierbij kent de Hoge Raad gewicht toe aan de omstandigheid dat de onderhavige 'repor- 
tages' het mogelijk maken datgene wat het bijwonen van een voetbalwedstrijd aantrek- 
kelijk maakt aan de thuisblijvers te bieden, en derhalve tot verminderd stadionbezoek 
kan leiden. Daardoor heeft de KNVB een geoorloofd belang bij het stellen van de voor- 
waarde dat toestemming tot handelingen in het stadion of op het wedstrijdterrein, die 
voor het uitzenden van reportages noodzakelijk zijn, slechts verleend wordt indien een 
vergoeding wordt betaald. Er is derhalve geen sprake van enig 'misbruik van recht'. Dit 
ligt slechts anders terzake van 'het enkele informeren van het of het berichten van het 
verloop van een wedstrijd achteraf' voorzover dat niet de vorm van een 'reportage' aan- 
neemt, aldus de Hoge Raad.60 

55. De bijval die de Hoge Raad op dit punt ontvangt van Korthals Altes (NJB 1988, p. 895) en Co- 
hen Jehoram (AA 1988, p. 466) lijdt aan hetzelfde euvel. Korthals Altes merkt slechts op dat de 
toepassing van de Decca-norm principieel nauwelijks te verdedigen zou zijn. 
56. Vgl.: Art. 15 en art. 16a Aw. 
57. Zo ook: Verkade/Spoor, a.w., p. 269. 
58. Vgl.: Ruijsenaars, GRUR Int 1988, p.  764-767. Zo worden indeUSAdeaansprakenvanor- 
ganisatoren van sportevenementen gehonoreerd binnen het kader van het leerstuk unfair compe- 
tition, met als belangrijk precedent het vonnis van de District Court, W.D. Pennsylvania inzake 
Pittsburgh Athletic Co. et al. v. KOVBroadcasting CO (24 F.Supp. 490). Zie: Brown/Denicola, 
Copyright, Unfair Competition, and Other Topics Bearing on the Protection of Literary, Musi- 
cal and Artistic Works, fourth edition, The Foundation Press, Mineola, NY, 1985, p. 459-460; 
James H. Neu, Notre Dame Lawyer, Vol. 16, p. 138; David M. Solinger, Columbia LuwReview, 
Vol. 48 (1948), p. 848-875. Stewart, International Copyrights and Neighbouring-Rights, Butter- 
worths, London, 1983, (B. Ringer) p. 519. Oostenrijkse Oberste Gerichtshof, 23 maart 1976, IIC 
1977, p. 167 (TVcoverage of boxing). In de Bondsrepubliek kan een dergelijke aanspraak wnl. 
gegrond worden op het leerstuk 'unmittelbare Leistungsubernahme', vgl.: Baumbach/Hefer- 
mehl, Wettbewerbsrecht, München, art. 1 UWG, 439; Von Gamm, Gesetz gegen den Unfauteren 
Wettbewerb, 1981, p. 77; Lehman, Rechtsschutz und Verwertung von Computerprogrammen, 
Köln, p. 237-238; Henning-Bodewig, GRUR Int. 1982, p. 667. 
59. Zie ook: Dommering, Computerrecht 1988, p. 65. 
60. Het standpunt van Korthals Altes (NJB 1988, p. 894) dat de Hoge Raad door deze formule- 
ring de KNVB alleen een aanspraak terzake van het uitzenden van reportages tijdens het spelen 

d 
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Deze oplossing vertoont m.i. duidelijke sporen van 'resultaat-voetbal'. Hij biedt op 
het eerste gezicht een voor de KNVB werkbaar resultaat, maar de schijn bedriegt. Het is 
relatief eenvoudig om van buiten de stadions kwalitatief gelijkwaardige radioreportages 
te verzorgen. Zo betrof een Amerikaans vonnis van 1938 reeds een casus waarin een om- 
roeporganisatie radio-reportages uitzond van de wedstrijden van de Pittsburgh Pirates, 
een professioneel baseball team, waarbij de verslaggevers zich buiten het stadion bevon- 
den op een plaats vanwaar zij desondanks de wedstrijd konden volgen.61 Terzake van 
televisie-reportages zal de immer voortschrijdende techniek het waarschijnlijk op rela- 
tief korte termijn ook mogelijk kunnen maken reportages te verzorgen vanuit helikop- 
ters of hoogwerker~6~. in welk geval het eigendomsrecht aan de KNVB evenmin uit- 
komst zal kunnen bieden. 

Wanneer men zich realiseert dat de inkomsten uit omroeprechten voor de organisatie 
van vele sportevenementen onontbeerlijk is, heeft het er derhalve veel van weg dat de 
KNVB in dit opzicht een Pyrrhus-overwinning heeft behaald. 

3.2. Staat/Den Ouden 

De Staatsdrukkerij en -uitgeverij is belast met het drukken en uitgeven van het Staats- 
blad, waarin o.m. wetten en Koninklijke Besluiten dienen te worden gepubliceerd alvo- 
rens daaraan verbindende kracht kan toekomen. In het Staatsblad 1983, nr 682 was om 
die reden het Binnenvaartpolitie-reglement afgedrukt. Saillant detail is dat dit reglement 
voorschrijft dat aan boord van een schip een exemplaar daarvan voorhanden moet zijn. 
In februari 1984 bracht de Staatsuitgeverij - gebruik makend van het zetsel voor het 
Staatsblad - een commerciële uitgave op de markt voor een prijs van f 19,50. De kosten 
van het samenstellen van de litho's bedroegen circa f 60 000. Reeds na één maand ver- 
scheen de uitgave van Den Ouden, die dit reglement voor de concurrerende prijs van 
f 7,90 op de markt bracht. De produktiekosten van Den Ouden hadden slechts circa 
f 8000 bedragen, omdat Den Ouden voor zijn uitgave een fotografische reproduktie van 
het zetsel van de Staatsuitgeverij had gemaakt. De Staat der Nederlanden spande vervol- 
gens een kort geding aan tegen Den Ouden. 

De President van de Rotterdamse rechtbank wees de vordering toe.63 Hij overwoog 
dat Den Ouden door zijn handelwijze slechts een fractie van de kosten, welke zij had 
moeten maken indien zij het noodzakelijke zetwerk geheel opnieuw had laten vervaardi- 

4 

van de wedstrijd zou hebben toegekend, zodat bijv. t.v.-reportages na afloop vrijelijk door de 
NOS zouden kunnen worden uitgezonden, lijkt mij niet correct. In de bewuste zinsnede spreekt 
de Hoge Raad uitdrukkelijk over 'berichten achteraf' waarvan de KNVB de geoorloofdheid aan- 
vaard heeft. Dit sluit t.v.-reportages uit, nu deze mede de kern van het dispuut vormen en bijv. 
evenzeer het publiek in de gelegenheid stellen een gedeelte van de spanning van de wedstrijd te be- 
leven (Vgl. r.0. 5.2 en 5.3 van het arrest). 
61. Zie noot 56; Dezelfde casus lag ten grondslag aan het vonnis van de Supreme Court, New 
York County, van 30 augustus 1937 inzake Twentieth Century Sporting Club, Inc. v. Transradio 
Press Service, Inc (165 Misc. 71), waarin op deze wijze verslag gedaan werd van een bokswed- 
strijd tussen Joe Louis and Thomas Farr in Yankee Stadium. 
62. Een dergelijke casus lag ten grondslag aan de beslissing van de Supreme Court, Appellate Di- 
vision, van de staat New York d.d. 15 april 1932, waarin een verbod werd uitgesproken terzake 
van het filmen van een bokswedstrijd vanaf een hoog gebouw dat uitzicht daarop bood (Rudolph 
Mayer Pictures, Inc. v. Pathe News, Inc and R.K.O. New York Corporation, 255 NYS 1016). Zie 
ook: Schuijt, Informatierecht/AMI 1988, p. 35. 
63. Pres. Rotterdam, 30maart 1984, KG 1984, 119. 
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gen, behoefde te maken en zodoende royaal had geprofiteerd van de inspanningen en in- 
vesteringen van de Staatsuitgeverij, zonder zelf iets wezenlijks aan de tekst toe te voegen. 

Het Hof Den Haag vernietigde dit vonnis.64 Het overwoog dat de investeringen in het 
zetsel in ieder geval gemaakt moesten worden vanwege de uitgave van het Staatsblad, zo- 
dat de Staatsuitgeverij evenmin investeringen terzake daarvan voor de commerciële uit- 
gave behoefde te plegen. Verder beoordeelde het Hof d e  kwestie overeenkomstig de klas- 
sieke normen voor gevallen van slaafse n a b o ~ t s i n g . ~ s  Het Hof was van oordeel dat het 
zetsel geen bescherming toekomt omdat dit geen onderscheidend vermogen heeft en er 
geen sprake van verwarringsgevaar is. De door de Staat getrokken vergelijking met de 
bescherming welke producenten van fonogrammen genieten ging volgens het Hof om 
die reden niet op. 

Advocaat-Generaal Asser zocht in zijn conclusie aansluiting bij het Decca-criterium. 
Hij was, evenals het Hof, van oordeel dat het zetsel geen éénlijnsprestatie is, omdat voor 
het vervaardigen daarvan in het algemeen 'geen eigenschappen, inventiviteit en origina- 
liteit' nodig zijn, reden waarom een vergelijking met het werk van uitvoerende kunste- 
naars en producenten van fonogrammen niet o p  zou gaan.66 De A-G overwoog vervol- 
gens dat los van deze overweging de vordering behoorde te worden afgewezen gelet o p  de 
negatieve reflexwerking, welke aan art. 11 Aw moet worden toegekend. Daarbij hechtte 
de A-G tevens belang aan de omstandigheid dat het reglement zelf voorschrijft dat een 
exemplaar daarvan aan boord aanwezig moet zijn. 

De Hoge Raad verwierp het cassatieberoep onder uitdrukkelijke verwijzing naar het 
Decca-arrest. Hij benadrukte dat terughoudendheid geboden is, in het bijzonder in de 
onderhavige situatie, gelet o p  art. I l Aw. Daaraan ligt de gedachte ten grondslag dat de 
teksten van wetten, besluiten en verordeningen gemeengoed behoren te zijn, reden waar- 
om in beginsel vrijheid dient te bestaan ter zake van activiteiten van verspreiding daar- 
van onder het publiek, aldus de Hoge Raad. Vervolgens overweegt d e  Hoge Raad dat 
door de Staat nog als bijkomende omstandigheden zijn aangevoerd dat er ten gevolge 
van het fotografische procédé een volkomen gelijkheid tussen de beide uitgaven bestaat, 
welke gelijkenis nodeloos is, en dat Den Ouden door het toepassen van dit fotografisch 
procédé haar uitgave tegen een aanzienlijk lagere prijs o p  de markt kan brengen. Deze 
bijkomende omstandigheden rechtvaardigen in casu echter volgens de Hoge Raad niet 
een toekenning van een bescherming. 

Opgemerkt dient te worden dat d e  Hoge Raad zich uitdrukkelijk niet uitlaat over de 
vraag of het produceren van het zetsel een éénlijnsprestatie is. Dit is opvallend gezien de 
expliciete uitspraak daaromtrent in het KNVB-arrest en in aanmerking nemende dat de 
A-G in zijn conclusie wel aandacht aan dit aspect besteedde. De overweging omtrent de 
reflexwerking van art. 11 Aw lijkt geplaatst te moeten worden in het kader van de in acht 
te nemen terughoudendheid. Of daaruit ook afgeleid mag worden dat d e  Hoge Raad der- 
halve de minimum-eis terzake van de éénlijnsprestatie vervuld acht, is onduidelijk. In 
het licht van het KNVB-arrest lijkt dit niet zo waarschijnlijk. De overwegingen omtrent 
'bijkomende omstandigheden' verschaffen in dit opzicht géén duidelijkheid daar deze 

64. Hof Den Haag, 31 dec. 1985, KG 1986,102. 
65. Zo ook: A-G Asser, Conclusie bij arrest HR. 
66. Dit ten onrechte, nu het voor het ontstaan van een naburig recht voor producenten van fono- 
grammen nieuwheid, onderscheidend vermogen of creativiteit uitdrukkelijk géén constitutief 
vereiste is. 
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zien op  de klassieke leer terzake van 'louter profiteren', zoals in het Decca-arrest aan de 
orde. 

Het komt mij voor dat het vervaardigen van zetsel in beginsel een éénlijnsprestatie is, 
waarbij in het bijzonder de analogie met de geschriftenbescherming zich opdringt. Er is 
veel voor te zeggen om de Staat terzake van het zetsel van wetten e.d. met lege handen 
naar huis te sturen, gelet op  art. 11 Aw. Voor een particuliere uitgever ligt dit m.i. an- 
ders, voor welk standpunt dit arrest ook enige ruimte lijkt te laten. 

3.3. Overige rechtspraak 

De lagere rechtspraak heeft zich na het Decca-arrest evenzeer over prestatiebescherming 
uitgelaten. 

In zijn vonnis van 19 juli 1987 diende de Haarlemse President zich uit te laten over de 
vordering van de Nederlandse Vereniging van Producenten en Importeurs van beeld- en 
geluidsdragers (NVPI) tegen de firma Music Rent, die zich bezighoudt met de be- 
drijfsmatige verhuur van compact d i s ~ s . 6 ~  De NVPI-leden kunnen als zodanig geen aan- 
spraak maken op auteursrecht, reden waarom toevlucht gezocht werd bij het leerstuk 
van de prestatiebescherming. Gezien de standaardjurisprudentie in de lagere recht- 
spraak en de wetsontwerpen tot goedkeuring van de verdragen van Rome en Genève, 
wekt het geen verbazing dat de President van oordeel was dat de prestatie van de produ- 
centen een éénlijnsprestatie is. De vordering werd echter afgewezen omdat de benodigde 
regeling een fijnmazigheid dient te bezitten die een door de rechter uit te spreken verbod 
mist, aldus de President. Bovendien was uit door de President bij het Ministerie van 
Justitie ingewonnen inlichtingen gebleken dat een wettelijke regeling op  korte termijn 
verwacht kan worden.68 

Het Hof Amsterdam kreeg de vraag voorgelegd of BMG - in haar hoedanigheid van 
rechtsopvolger van ElvisPresley in zijn kwaliteit van uitvoerend kunstenaar - zich kon 
verzetten tegen het op  geluidsdragers overnemen en verveelvoudigen van de prestaties 
van Elvis P r e ~ l e y . ~ ~  Het zal geen verbazing wekken dat het Hof van oordeel was dat de 
prestatie van Elvis Presley als uitvoerend kunstenaar een éénlijnsprestatie is. Daarente- 
gen wel verbazingwekkend is de grond waarop het Hof de vordering vervolgens afwijst. 
De enkele omstandigheid dat nummers van Presley worden overgenomen en - tegen la- 
gere prijzen - in het verkeer worden gebracht, zonder daarvoor enige vergoeding aan de 
rechtsopvolgers van Presley te betalen, is onvoldoende om daarop het oordeel te baseren 
dat er van ongeoorloofde mededinging sprake zou zijn, aldus het Hof. Gelet op  de eer- 
dervermelde standaard-jurisprudentie van de lagere rechter - in het voetspoor van het 
arrest van het Hof Arnhem - , gelet op het Verdrag van Rome70 en gezien de duidelijke 
analogie met het auteursrecht lijkt deze motivering niet bevredigend. Van dit arrest is 
momenteel cassatie aanhangig70a 

67. Pres. Haarlem, 10 juli 1987, IER 1987.99. 
68. Vgl. ook: Stemra/Free RecordShop (HR 20 nov.'1987, NJ 1988,220, m.nt. Wichers Hoeth), 
waarin werd bepaald dat verhuur van reeds verspreide exemplaren geen openbaarmaking in au- 
teursrechtelij ke zin is. Analoge toepassing daarvan had evenzeer tot afwijzing van de vordering 
geleid. 
69. Hof Amsterdam, 3 dec. 1987, IER 1988, 14. 
70. Art. 7 lid 1 van het Verdrag geeft de uitvoerend kunstenaar geen zelfstandig recht ingeval hij 
voor de oorspronkelijke opname toestemming heeft verleend. Dit omdat men er van uitging dat 
het recht van de producent om zich ingevolge art. 10 tegen verveelvoudiging van de produktie te - 
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De President Utrecht diende zich in ANP/Stadsomroep Amersfoort uit te laten over 
de vraag of de Stadsomroep te Amersfoort gerechtigd is de uitzendingen van de Radio- 
nieuwsdienst ANP eenvoudigweg door te geven en in te lassen in haar eigen uitzendin- 
gen.7' De President verbood deze handelwijze op grond van het auteursrecht van het 
ANP terzake van de bewoordingen en samenstelling van de programma's. De President 
overwoog dat het overnemen van de afzonderlijke nieuwsberichten die onderdeel van die 
programma's vormen is toegelaten binnen het kader van art. 15 A w . ~ ~  De ratio van dit 
artikel brengt volgens de President echter met zich dat het tevens van toepassing zou zijn 
ingeval van een gelijktijdige en integrale doorgifte van een nieuwsprogramma. De Presi- 
dent kon zodoende volstaan met deze aan het auteursrecht gewijde overwegingen. Opge- 
merkt zij echter dat het auteursrecht ziet op de creatieve intellectuele prestatie die aan de 
samenstelling van deze nieuwsberichten ten grondslag ligt. Een geheel andere kwestie is 
m.i. of en in hoeverre deproducenî van de programma's en de uitzending zich tegen de 
eenvoudige doorgifte daarvan - een vorm van direct exploiteren - door een concurrent 
kan verzetten. Het auteursrecht ziet immers slechts op de prestatie bestaande uit het ma- 
ken van de inhoud van het programma, niet op het uitzenden daarvan. Tevens kan het 
ANP zich wellicht beroepen op een vorm van ongeoorloofd indirect exploiteren doordat 
de nieuwsuitzendingen worden doorgezonden op het moment dat zij worden uitgezon- 
den.'' 

Conclusie 
De huidige stand van zaken betreffende prestatiebescherming in Nederland is ondui- 

delijk. In het Decca-arrest heeft de Hoge Raad een criterium gegeven dat een goede basis 
biedt voor een evenwichtige ontwikkeling van dit leerstuk. Het belang van deze uit- 
spraak voor de rechtsontwikkeling mag naar mijn mening niet onderschat worden. De 
mogelijkheid van prestatiebescherming voor éénlijnsprestaties wordt in het arrest uit- 
drukkelijk open gelaten. Door tevens te benadrukken dat bij het verlenen van prestatie- 
bescherming terughoudendheid in acht genomen dient te worden wordt gewaakt voor al 
te overhaaste en ondoordachte ontwikkelingen. 

- 
verzetten een voor de praktijk werkbare oplossing zou verschaffen. (Guide to the Rome Conven- 
tion, a.w., p. 38). Overigens rijst de vraag of het niet mogelijk zou zijn geweest om tevens te age- 
ren uit hoofde van auteursrecht van Elvis Presley terzake van zijn uitvoeringen, nu die zich m.i. 
veelal kenmerken door een eigen, persoonlijk stempel van deze zanger. (Zie omtrent auteursrecht 
van 'vertolkers': Beekhuis, RMThemis 1972, p. 7; Spoor, RM Themis 1973, p. 324; Van Enge- 
len, AMR 1985, p. 85; Dommering, InformatierechI/AMI 1986, p. 72; Verkade/Spoor, a.w., p. 
395; Gerbrandy, a.w., p. 115.) 
70a. Inmiddels heeft de Hoge Raad bij arrest van 24 febr. 1989 de prestatie van Elvis Presley als 
uitvoerend kunstenaar (alsmede van de fonogrammen-producenten) als een éénlijnsprestatie er- 
kend, overigens zonder motivering, buiten een verwijzing naar de wetsvoorstellen tot ratificatie 
van de Verdragen van Rome en Genève. 
71. Pres. Utrecht, 21 januari 1988, InformatierechI/AMI 1988, p. 81 (ANP/Stadsornroep 
Amersfoort). 
72. Art. 15 Aw bepaalt - kort gezegd - dat nieuwsberichten e.d. die in een 'dag-, nieuws- of 
weekblad of tijdschrift' zijn verschenen of door radio of televisie zijn uitgezonden mogen wor- 
den overgenomen in deze media, tenzij het auteursrecht uitdrukkelijk is voorbehouden. Tevens 
bepaalt dit artikel dat dit voorbehoud terzakevan 'nieuwsberichten en gemengde berichten' niet 
gemaakt kan worden. 
73. Vgl. omtrent de bescherming van persnieuws: noot 45 en Van Engelen, BIE 1986, p. 269 en 
BIE 1987, p. 252. 
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Wanneer men wil bepalen wanneer er sprake van een éénlijnsprestatie is dient men te 
rade te gaan bij de aard van de prestaties die de diverse intellectuele eigendomswetten be- 
schermen. Een analyse daarvan leert dat al deze wetten bescherming verlenen aan verzil- 
verbare prestaties van immateriële aard. In het verlengde van deze wetten had de Hoge 
Raad al een intellectueel eigendomsrechtelijke bescherming toegekend aan portretten, 
van personen met een verzilverbare populariteit, en aan alle geschriften. In de lagere 
rechtspraak was prestatiebescherming ook al verleend aan bijv. uitvoerend kunstenaars 
en producenten van grammofoonplaten. De waarde van het Decca-arrest is dan ook 
vooral dat het een algemeen criterium aanreikt, waaruit blijkt dat in beginsel aan alle 
éénlijnsprestaties een intellectueel eigendomsrechtelij ke bescherming verleend kan wor- 
den.74 

Tegen deze achtergrond is de beslissing in het KNVB-arrest dat de prestatie van de 
KNVB en de clubs géén éénlijnsprestatie zou zijn niet houdbaar. Opvallend is bijv. dat 
de overwegingen van het Schaep-arrest zonder meer opgaan voor deze prestatie, die zich 
immers eveneens kenmerkt door een bedrijfsmatig verworven verzilverbaarheid en een 
ontwikkeling in de maatschappelijke opvattingen die positief lijkt te staan ten aanzien 
van dergelijke aanspraken. Indien de lijn van het KNVB-arrest dan ook consequent zou 
moeten worden doorgetrokken, zou dit inhouden dat het Schaep-arrest mogelijk geen 
geldend recht meer zou zijn. Dit lijkt mij niet het geval te zijn, zodat de precedent- 
waarde van het KNVB-arrest op dit punt gering mag worden geacht. 

Het simpelweg ontkennen dat er sprake zou zijn van een éénlijnsprestatie lijkt echter 
op een vorm van struisvogelpolitiek, die niet meer reëel is aangezien het Decca-arrest 'de 
geest uit de fles' heeft gelaten. Het instrumentarium om te voorkomen dat deze geest 
gaat spoken wordt naar mijn mening geboden door de in het Decca-arrest aangestipte te- 
rughoudendheid. '' Bij de invulling daarvan heeft de rechter ontegenzeggelijk een grote 
discretionaire bevoegdheid. Daarbij zal de rechter allereerst een beroep op analoge toe- 
passing van een wettelijke exceptie dienen te honoreren. Verder biedt deze terughou- 
dendheid de rechter de mogelijkheid ook van bescherming af te zien wanneer hij van oor- 
deel mocht zijn dat daarvoor andere gronden aanwezig zijn, zoals bijv. de omstandig- 
heid dat de te geven bescherming en de eventueel daarbij in acht te nemen nuanceringen 
de mogelijkheden van de rechtspraak te boven gaan. Analyse van de door de diverse wet- 
ten geboden bescherming en de grondslag daarvan geeft echter wel aan dat in beginsel 
een bescherming geboden kan worden terzake van het direct exploiteren van een één- 
lijnsprestatie. 
Het is echter bepaald geén eenvoudige aangelegenheid het juiste midden tussen ener- 
zijds de gerechtvaardigde belangen van de eiser en anderzijds het algemeen belang te vin- 

74. Anders Cohen Jehoram (AA 1988, p. 261 en p. 466 Informatierecht/AMI 1988, p. 37), die 
stelt dat alleen uitvoerend kunstenaars en grammofoonplatenproducenten en omroepen o.g.v. 
het Decca-criterium voor bescherming in aanmerking zouden komen, zonder overigens aan te ge- 
ven waarom de grens daar getrokken zou moeten worden. De omstandigheid dat het door 'hun 
technische en artistiek kunnen vastgelegde en o p  zifhzelf eenmalige en onherhaalbare uitvoerin- 
gen zijn' (AA 1988, p. 872) lijkt mij in dit opzicht geen rechtvaardiging voor het toekennen van 
een bescherming aan juist deze prestaties. In dezelfde trant: Van Nieuwenhoven Helbach (NJ 
1987, 191, p. 678) en Korthals Altes (NJB 1988, p. 895). 
75. O p  dit spoor lijkt ook Wichers Hoeth te zitten, wanneer hij opmerkt dat de omstandigheid 
dat de Hoge Raad in geen der drie gevallen heeft aangenomen dat er sprake is van een éénlijns- 
prestatie de terughoudendheid van de Hoge Raad illustreert (NJ 1988,311, p. 1303). Vgl. ook: 
Ruijsenaars, GRUR Int 1988, p. 765. 
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den. Nadere vingerwijzigingen worden dan ook node gemist, reden waarom het te betreu- 
ren is dat de Hoge Raad geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheden die in dit op- 
zicht door de latere arresten geboden werden.76 Deze arresten leren overigens wel dat de 
Hoge Raad vooralsnog geen voorstander van een ruime invulling van het leerstuk presta- 
tiebescherming is, althans nog geen uitgekristalliseerde visie op de verdere uitwerking 
van dit leerstuk heeft. Op zichzelf is dat niet zo verbazingwekkend aangezien deze pro- 
blematiek bepaald gecompliceerd is. Gezien de maatschappelijke belangen die er op het 
spel staan is het echter te hopen dat de Hoge Raad de rechtsgemeenschap bij toekomstige 
gelegenheden in ieder geval deelgenoot van zijn overpeinzingen wil maken, daar dit de 
verdere ontwikkelingen zeker ten goede zal komen.'6 

Amsterdam, januari 1989 

76. In het Elvis Presley-arrest (zie noot 70a) geeft de Hoge Raad wel enigeaanwijzingen, verwij- 
zend naar de Verdragen van Rome en Geneve. 
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