
Rechtsvragen 

Over de zaaksvo rm ing gaat slechts éé n wetsa rt i
kel , maar ze is bij zond er rijk aan juridische pro
hlematiek. Er zit ten veel kan ten aan die hier on
bespr oken moest en blijven om ons dicht bij het 
arr est te houd en. 

Met de natrekking en de ven neng ing (artt. 
5: 14 en 5:15) heeft de zaaks vorm ing ge mee n dat 
knopen doorgehakt moeten worden inzake eigen
do ms kwes tie s die rijzen als gev olg van ee n ver
and eringsproces. Bij de nat rekk ing is dat het ve r
lies va n zelfs tand ighe id terw ijl de voorwerpe n 
dezelfde geda ante blijven hou den. Bij vennen
g ing verli ezen o nde rsche iden stoffe n door bijeen
voeging elk hun indi vidualiteit zo nde r dat er ove

rigens sprake is van verwerk ing tot een nieu we 
mater ie. In dat gev al is er nam elijk sp rake van 
zaaksvo rm ing , Over igens heeft een verande rings
pro ces vo or geen van de bep alingen gewicht in
dien de eige naar het zelf bewerkstelli gt en er 
gee n recht en van derden bij betrokk en zij n. 

De onder linge grenzen tussen de drie ve rande
ringsprocessen hebb en geen scherp verloop, het 
gee n de eige ndomsvraag er vaak niet gemakkelij
ker op maak t. Wie een helder en boei end relaas 
hierover wil lezen moet kennis nemen va n de rij
ke, al meermalen gec itee rde studie van Brahn: 
Toelevering van voorwerpen onder eigendoms 
voorbehoud bij industriëlefabricage. 

Rechtsvragen 

Beantwoording rechtsvraag (198) Intellectuele Eigendom 

MI. Th .C..J.A. van Engelen 

Vraag 

Elvis Presley en zijn manager Kolonel Tom Palter wa
ren opric hters en aandeelhouders van Boxear Enterpri
ses een vennootschap naar het recht van de Slaat Ten
nessee , gevestigd te Nas hville, BiJ overeenkomst had 
Elvis Presley alle rechten betreffende de exploitatie van 
zijn naam en atbeelding, Waal' ook ter wereld. aan Box
car Enterprises overgedragen. 

Nadat Elvis Presley op 16 augustus 1977 was over
leden, verleende Boxcar Enterpri ses op I jauuari 1982 
aan Merchandising DV Ie Amsterdam een exclusieve li
centie voor de exploitatie van de naam en afbeelding 
van Elvis Presley III Nederland. 

In augustus 1990 laar Poster BV te ROllerdam 
10.000 ansichtkaa rt en drukken met daarop een afbeel
ding van Elvis Presley en verspreidt del e ansichtkaar
ten in Nederland. Poster BV heeft daarvoor geen toe
stemming VaJ1 Merchandi sing BV of enige derde. 

Adviseer Merchandising B V omtrent de kans VaJ1 sla
gen van een verbodsaktie legen Poster EV. 

Antwoord 

Port retrecht 
Kern va n deze rechtsvra ag is de kwestie in hoe
ve rre zoge he ten portretrechten ove rdraagbaar 
zijn en voo rtduren na het over lijde n van de ge
portretteerde. 

Elvi s Presley ze lve kon tijdens zijn leven in 
begin sel bezwaar maken tegen het zonder zijn 
toes temm ing drukk en en verkopen van ansicht
kaarten met z ijn afb eelding. Dit zogehe ten por
tretr echt wordt ge basee rd op artike l 21 van de 
Aute ursw et da t bepaal t da t een geportretteerde 
zic h tegen de publicatie va n een niet in zijn op
drach t vervaard igd portret kan verze ilen indien 
hij daarbij een ' rede lijk be lang ' heeft.' 

A lhoewel de wetgever van 19J2 bij he t begr ip 
' rede lijk bel ang ' prim air aan 'zede lijke belangen ' 
heeft gedac ht, is in de rechtspra ak - beg innend 
me t het Teddy Scholten-arrest van he t Hof De n 
Haag?- aangenomen dat ee n ' financiee l bel ang ' 

Artikel 21 Aw: ls een ponr elwel verv aard igd zonder daar
toe strekkende opdracht, den mak er door of vanw ege de ge

portre ueerde . ot re die ns behoeve , geg even , dan is open
baa rm akmg daa rva n door degene . wrens hel auteursrecht 

daarop toekom t, met geoorl oofd, voor lover een redelij k 

belang van den ge pe n reuee rde of. na ziin o verh jden, van 
2 

Arti kel 2 1 Aw spreekt over hel ni er In opdracht gemaakte 
portret. Artikel 20 Aw bepaalt terzake van hel In opdrac ht 
vervaardigde portret da l Vaar openbaarmakmg steed s toe
stemmi ng van de gepor tre tteerde vereist I;;; . 

Hof Den Hl\ag, 13 apu l 1960, N.I, 1961, j 60 (Teddy Schol
len). 

een zijner nabestaande n zich tegen o penb aarm akrog verzet. 
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eve nzee r een redelijk belang in de zin van artikel 
21 Aw is.? 

Deze rechtspr aak werd doo r de Hoge Raad 
gesanctioneerd in ' r Schoep met dl' v~jf Pooien -er
res t." De Hoge Raad overwoog dat van een ' rede
lijk belang ' in de zin van artike l 2 1 Aw ook spra
ke kan zijn, wan neer een gepo rtrettee rde een po
pulariteit ver worven beeft in de rutoefening va n 
zij n beroep, die van d ien aard is dat een commer
c iële exp loitatie daarvan tot de mogel ijkheden 
behoort . Daarbij wees de Hoge Raad tevens op 
de on twikke ling in de maa tschap pe lijke opvattin
gen die naa ngaande . Dat Elvis Presley tijdens zijn 
leven ee n dergelij ke ' verzilverbare pop ularite it' 
beza t staa t derhalve in beginse l vas t. 

Ar rikel21 Auteurswet 
De vraag die vervolgens rij st is of deze rec hten 
van Elvis Pres ley ove rdraa gbaar z ijn." Artikel 21 
Aw spreekt ove r ee n ' redelij k belang van de ge
portretteerde, of, na zijn overlijden, va n ee n zij
ner nabes taanden .' Onder 'nabestaanden ' wo rden 
ingevolge artike l 25a Aw verstaan 'de ouders, de 
ech tgenoot e n de kinde ren' , he tgee n een beperk
ter kling is dan 'erfgenamen' . Tegen de ze achter
gro nd wordt we l geste ld dat hel por tre trechr niet 
vererfbaar of overd raag baa r zou zij n." 

Deze opvatt ing lijk t op hel ee rste gez icht door 
de Hoge Raad bevestigd re zijn in het Elvis Pres
ley-arres t,? waar deze prob lema tiek eve neens 
spee lde, zij het dat in die procedure primair de 
rechten van Elvis Presley als uitvoerend kunste
naar ce ntraal stonden. Port re trechten kwamen in 
d ie procedu re slechts zijde lings aan de orde . De 

Hoge Raad overwoog in r.o. 3.6. dat BMG C.s. 
de 'platenmaatschappij' van E1vis Presley - zich 
niet kon verzetten tege n het geb ruik van portre t
ten van Pres ley doo r Boogaard , daar dat recht 
krac htens het bepa alde in artikel 2 1 Aw in Neder
land enkel aan de gepenreneerde of diens nabe
staanden toekom t. In het lich t daarvan levert het 
ges te lde geb ruik van de po rtreuen eve nmin een 
onrec htma tige daad jegens BMG c .s . op, aldus de 
Hoge Raad . De onderhavige vraag lijkt met d it 
arres t bea ntwoord te zijn, Daa rb ij kunnen ec hter 
de nod ige kanttekeningen gep laatst worden. 

Arti kel 2 1 Aw vorm t we liswaa r de basis voor 
het portre trec ht. maa r d it por tretrecht mag niet 
me t de regel ing van arnkel 2 1 Aw gelijkges teld 
worden. Artikel 21 Aw richt zich lot de maker 
de auteursrec hthebbende - van een port ret. De 
vraag of derden al dan niet onrechtma tig ha nde
len wordt dan ook niet rechtstreeks doo r artikel 
2 1 Aw beheerst. Deze vraag die nt bean twoord te 
worden binnen he t kade r van ar tikel 140 1 BW, 
waarb ij de non nen wals verval in art ikel 2 1 Aw 
uiteraard wel naar ana log ie gehanteerd kunnen 
wo rden .ê 

Het is ook op deze wijze da t her begrip ' rede
lijk belang ' van art ike l 2 1 Aw f igureerde in het 
arre st van het Hof in de procedure die leidde tOL ' r 
Scho ep me! dl' Vijl' Poo ten-arrest van de Hoge 
Raad en op d it punt doo r de Hoge Raad in stand 
gela te n werd ." 

He t portrelrec ht va n Presley vindt lij n basis 
derhalve in ar tikel 140 I BW , waa rbij het begrip 
' rede lijk bela ng' van artikel 21 Aw slechts als 
kap stok fungeer t." De bepa ling van artikel 21 

Zie voor een overzicht . On rectnmmige Daad. losblad rge
 
cduie , Martens. VI, nr . 23.
 
HR 19 jan uari 1979. NJ 1979, 383 m.n. w tchers Hoerh ,
 
B!E 1979, nr 23, p. 163; AMR 1979, p. 52 m.n . S poor Cl
 
Schaep mer de VIJf Pooien ).
 

5	 Evena ls de vraag In hoeverre Presley aansprank op portret 

rec hte n kan maken, wordt de vraag van de o ve rdraagbaai 
held daerv an behee rst door Nederland, rech t. Hel Neder 
lands rech t beheerst het bestaan, de aard , he l rec htska rak ter 
en de omvang van de portretrechten. Dat laa i vervo lge n> 
onve rlet dat dergelijke door hel Nederl and, recht erkende 
rech ten bij een door Amerikaans recht beheerste Overee n

komst tu ssen Elv rs Presley en Boxcar En terpris es (kunnen) 
worden overgedragen 

6	 Ald us Verk ade/Spo or. A uteursrecht, 1985, nr . 176, r 226 
en Cohen Jehoram , !njórma l'N cchIIAMI 1990. p. 228, noo t 
bij Rec htbank Haarl em, 8 au gustu s 1989 , inzake (Kier
ke/EM I en CBS }. 

7	 HR 24 fe bruari 1989, NJ 1989, 701 , rn.n, Wiehers Hoeih, 
IER 1989, nr. 2 1, p. 41 . rn.n. Spo or, '''formalle/ echt/AM! 
1989, p. 70, AA 1989, p. 675, m.n. Cohen Je horarn (E lvrs 
P resley) 

Artikel 35 Aw bepaa lt dar he t ee n overtredin g is, best ra ft 
met een geldboete van de vierde categone, om .zonder 
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daartoe ge rec htigd Ie zijn een portre t !TI hel openbaar ten 

loon te 'lel len of op ande re wijze op enbaar te maken ' Men 

kon stel len da l artr kel 2 1 Aw Vla artikel 3 5 Aw de binnen 
he l kader van artik el 140 1 BW IC hanteren norm en invu lt, 
dan wel de 't ussenstap.' van aruke l 35 Aw overslaan, zoals 

A.-G. Franx verdedig de in 7. 'In Con clu sie biJ " Scha ep -ar 
rest (Ni 197 9, 383 ). Zic hieromtr en t ook : Wieher s Hoeth 
NJ 19 79. 383; SpOOI AMR 1979, p. 52, Vc rkade/Spoor, Au
teursr echt, 1985, nr. l69. Gerbrandy, KOf! co mmentaa r op 

de AuiturSwcl 1912, 1988, p. 278 . 
9	 Oe Hoge Raad ov erwoo g - evena ls A .-G Franx - dat de 

eiser in cassalie geen belang had bij de klacht da t bel Hot 

aruke l Ll Aw ten on rech te mei rech tstr eeks toepa ssel ijk had 
ve rklaard, daa r het Ho f wèl hel begrip ' rede hjk bela ng ' va n 

artikel 2 1 Aw had gehanteerd, De H oge Raad hel LJch niet 

inhoudelijk uil ove r de Vlaag of hel Hof terecht artikel 21 
Aw me i rechtstree ks had roegepast. Men mag uu dil arrest 

naar mIJn rnemn g echterwel afleiden dal de Hoge Raad met 

deze co ns trucuc kan leven, daal' hij een en ander anders 
eenvoudig had kunnen corrigeren. De lekst van arn kel 2 1 
Aw lijkt bovendien een ander e benad ering nu te shnten, 

10	 Vg l: Ge rbran dy, Ko n commenta ar op de AI<rcw ·swct 1912, 

1988, PI' 27 3 en 278. 
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Aw terzake van de ' nabestaanden ' is zodoende 
evenmin dire kt van toepassin g op d it po rtre t
recht.!' In aa nmerking nem ende dat de we tge ver 
destijds ook niet het oog had op financiele be lan
gen van de gepor tre tteerde, d ient aan art ike l 2 1 
Aw naar mijn me ning ook verder geen erfrechte
lijke of vermogensrech telijke betekenis te worden 
toegekend, nu er geen enkele aanwijzing is dat de 
wetgever de ve rmogensrechtelijke bela nge n van 
de geportre ttee rde heeft willen bekn otten . 

Eh'is Preslev-orrest 
Ligt d it nu anders na het Elvis Presley-esresü 
Voo r ee n goed begrip van de portre trech telijke 
overwegi nge n van de Hoge Raad dienen deze in 
hun processuele co ntext ge plaats t te worde n. 

De plate nmaatschappij BMG trad in d ie pro
cedure op tegen ongeauto risec rd gebruik van ge 
luidsopnam en van E lvis Pres ley . Daarbij beriep 
zij zich op overee nkomsten met Pres ley , waarbij 
de uitsluite nde rec hte n om van op trede ns van 
Pres ley gemaak te gel uidsopnamen ope nbaar te 
maken en te vervee lvo ud igen aan haa r wa ren 
ove rgedragen . Teve ns had BMG toestemming 
om bepaalde port re tten van Presley daarbij te ge 
buike n. Ce nt raa l in die procedure sto nde n ec hter 
de ge luidsopna men en het gebruik daarvan. 

In appè l, werd als bijkomende omstan digh eid 
door BMG aa ngevoerd dat door het ongeautori
seerd gebruik van portre tten van Pres ley op de 
omslag van de prod ucten b ij het publiek verwar
r ing zo u wo rde n geschapen en da t het bee ld van 
Pre sley dal BMG ten behoeve van de legitieme 
exploi ta tie van de be treffe nde op namen had op
gebouwd misvormd zou worden en verwareren.V 
In an twoo rd daarop ste lde he t Hof voorop da l 
Boogaard niet dezel fde albeeld ingen van Presley 
gebruik te als BMG en da t allee n de nabestaand en 
van een ov erleden geport retteerde rechten ku nnen 
ontlenen aan de bepalingen van de Auteurswe t 
1912. BMG , die s telde een licenti e van P res ley 
verworven te hebben, kan geen beroep op de be 
palingen van d ie we t doen en kom t ook gee n be
sc berrning op gro nd van ongeschreven rech t toe , 
aldus het Hof.13 BMG was derha lve slec hts licen 

tienemer, geen rechtsopvolger krac htens ee n 
overdracht van portretrecht. 

In deze co ntext overwoog de Hoge Ra ad dat 
he t Hof terecht geoordeeld had da t BMG zich 
niet kan verzette n tege n het gebru ik doo r Boo
gaard van portreuen van Pre sley, daar zodanig 
rec ht krachten s het bepaalde in art ikel 2 1 van de 
A uteurswe t 1912 in Nederland enke l toekom t aa n 
de geportre tteerde of diens nabe staande. In he t 
lich t daa rva n leve rt hel ges te lde geb ru ik van de 
portre tten van Pres ley evenmi n een onrechtmati
ge daad jegens BMG op, aldus de Hoge Raad . 

Gezien deze ac htergrond dient in dit arres t 
naar mijn me ning niet ge lezen te worden dat het 
vennogensrec hte lijke port ret recht niet ove rdraag
baar zo u zijn , maa r enkel dat een schending van 
ee n portre trecht niet onrechtmatig is tegenove r 
een enke le licenti ehoud er. 

Dit laars te is op zich ove rige ns we l opva llend. 
daar de Hoge Raad terzake van de e ngeauton
seerde verveelvoud igingen van de geluidsopna 
men overwoog da t de fonogrammen producen t 
die met toestemm ing van de uilvoerend kunste
naar (ge luids)opnamen van d iens wer k hee ft ge 
maa kt, een in rec hte te respec teren en doo r artikel 
140 1 BW besc hermd belang heeft zic h tegen die 
e ngeauto riseerde verveelvo ud iginge n te ve rze t
ten. Dat de Hoge Raad nier tol een vergelijkbaar 
oordee l kwam ter zake van de zorgvuldighe ids
norm, die jegen s de licen tiehoud e r van portret 
rec hten verschuldigd is , laa t zich mogelijk ver
klaren doordat BMG - ande rs dan bij de 
ge luidsopnamen - weli swaar gebru iksrechten 
had bedo nge n, maa r niet het po rtre t van Pre ~;]ey 

exp lo iteerde of terzake daarvan een verbod had 
gevorde rd en doo r Boogaard bovendien ande re 
afbeeld inge n wa ren geb ruikt. 

Overdraagbaarheid en duur portretrecht 
Voor de bea ntwoording van de vraag of deze po r
tretr echt en door Elvis Pres ley aan Boxcar En ter
prises kon den worde n overge dragen en of deze 
rec hten ook na her overlijden van Pres ley ged u
rende enige tijd nog bestaan, IS van be lang of di t 
portre trecht naar Nede rlands recht als een subjee-

I I Daar komt bij da r art ikel 2 1 Aw een elgell ' redelijk belang' 
aan de nabestaande toe kent, het geen noodzakelijk is omd at 

de persoonlijkheidsre chtelij ke ' zed elijke belangen ' van de 
geportretteerde zic h naar hun aard mei voor de verervi ng le
nen. Teneinde te voorkomen dat een portrel van ee n gepor
tretteerde na diens overl ijd en mogelijk vogel vnJ zo u ZIJn, 
diende de wetgever derhalve de "nabes taande op te voe ren 
(Vg]: Snijder van Wi ssenkerke . Hel auteursrecht in Neder

land. 1913. p. 242) 
12	 Hof. LO . 4.3 onder f. Nl 1989 , 70 1. P 2634 . 
13	 Hof , r.o, 4 .4. ad f. Nl t989, 70 1, p. 2634 . Opvallend i, ove

rigens da t het portrelrecht door het Ho f kennelijk. ge zien 
we rd a ls ee n recht dat gehee l op art ikel 2 1 Aw gebaseerd 
zou zijn. en niet als een ongeschreven recht , waarop enkel 
het ' redel ijk be lang' van art ikel 21 Aw naar analogie van 
toep assing IS, zoals in ' t Scheep-arrest aan de orde was 
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tief vermogensrecht dan wel enkel als een aan
spraak op besc herming van een maatschappel ijke 
zorgv uldigheids norm moet worde n aangemerk t. 

Een aanspraak op berscherming van ee n maat
schappelij ke zo rgv uldigheidsnorm is in beginse l 
immers slechts een norm die men in het rec hts
verkeer tegenover ee n bepa alde persoon in ac ht 
dient te nemen, waarbij alle omstandig heden in 
overweging genomen dienen te worden, waaron
der de hoedanigheid van de betrokkene. Ove rl ijdt 
ee n bepaald per soon dan kan men - eo ipso 
niet mee r in strijd handelen met de jegens die 
persoo n in acht te nemen zorgvuld ighe id. De aan
spraak op res pec tering van een tegenover iem and 
in ac ht te nem en zorgv uld ighe idsnorm result ee rt 
bove ndien slechts in een abso luut roekem stig 
vorderi ngsrec hr, waa rvan het ontsraan afhanke lijk 
is van onzekere toekomstige gebeurtenis. Een 
dergelijk toekomstig vorderingsrec ht kan niet bij 
voo rbaa t worde n overgedragen zolang de rechts
verho uding met degene op wie d it toekomstig 
vorde rings recht zal on tstaan nog niet aanwezig 
• 14
IS . 

In geval het po rtre trecht daarent egen kan wor
den aangemerkt als een subjectief vermogens
rech t is sprake van een recht dar wordt gea bstra
heerd van de originaire rechtb eb bende en ee n 
ze lfsta ndig bestaan in het rechts verkee r kan lei
den. Er is dan sprake van een rech t dat bestaa t los 
en onafhankelij k van de geportretteerde en dat in 
beginse l, zoa ls ieder vermogensrecht, ook aan 
derden kan worde n overgedragen. IS Een de rgelijk 
subjec tief vermogensrecht is bovendien niet meer 
per definitie ge bonde n aan het leve n van de origi 
naire rechthebbende, zodat het ook na diens ove r
lijden ka n voo rtduren, zoa ls bijvoorbeeld ook een 
auteurs rec ht een ze lfstandig bes taan leidt en 

voortd uurt na het overlijden van de ee rste recht
hebben de . 

Het kom t mij voor dat het op artik el 1401 BW 
ge basee rde por tretr echt kan wor den aange merkt 
als een op het ongeschreven recht ge baseerd sub
ject ief vermogensrec ht. Zoa ls Boekman 's ree ds 
aangaf is dat ook juist wat geportre tteerden als 
Elv is Presley wensen: een recht dat kan worden 
overgedrage n, ' zodat het kan worden uitgeoefend 
door managers , werkgevers , vereniginge n of an
deren die hetzij za kelijke belange n van de gepor
tretteerde beharti gen , het zij zelf bij dien s carrière 
en popularitieit fin ancieel geïnteressee rd zijn.' Z ij 
was van oordeel dat ee n dergelijk absoluut sub
jectief verm oge nsrec ht niet op basis van art ikel 
2 1 Aw verlee nd kon worden, maa r dat een derge
lijk e besc hermi ng wè l mogelijk was binne n het 
kader van artikel l40 1 BW. Een op artik el 1401 
BW gebaseerd portretrecht ter zake van geportret 
teerden met ee n verzilverbare popul aritei t is ver
vo lge ns door de Hoge Raad in ' I Schaep-arrest in 
beg insel ges anctioneerd . Wann eer men in aan
merking neemt dat de Hoge Raad in ' I Schoep
arres t de ontw ikke linge n in de maat schappelij ke 
opvattinge n als een reden zag om een financ ieel 
belang a ls ee n 'redelijk belang ' in de zin van arti 
ke l 2 J Aw te erkennen, lijkt het co nseq uent om 
oo k in dit opzicht aan te sluiten bij de maatschap
pelijke ontwikke linge n waar Boek ma n in 1966 
reed s op wees. Een ongeschreve n snbjec tief ver
mogensrecht is binnen her Nederlands recht in 
beg insel ook zeer wel bes taanbaar.17 

Ong eschreven sub jectieve verm ogensrechten 
speelden evenzeer in het Elvis Presley-eivesi, 
maar dan terzake va n de rechren van Pres ley be
treffende de geluidsop name n.IS BMG ber iep zich 
op een overdrac ht van deze rec hte n en stelde dat 

14	 Vgl: HR 29 dece mbe r 19 39 . Ni 1934, 343 (F ijn van 
Draal/Slaa t); HR 24 oktobe r 1980. NJ 1981 . 265 (La nge
ve ld en Dommenog qq /Bouwm an ), HR 26 maart 1982. NJ 
1982, 615 (Visserij fonds) en HR 30 januari 1987, NJ 1987. 
530 (Wli H/Onex ). Zie ook: Mijnssen/Schut, Bet u, levenng 
en overdracht volgens BW en NBW, Studiepoekers Pn vaar
recht NI'. 26, 19 84 , p. 125; Asser-Bee khuis. 1985. 3-1. nr. 
328. Naar Nieuw BW kan een dergelijk evenmin worden 
overgedragen daar inge volge art, 3:94 NBW voor de leve
nn g een med edelin g aan de deb ueur noodzake lij k is v gt : 

As se r-Be ekhuis . 19 85, 3-1, nrs, 330, 370en 372 ; H'jma/O ll
hof, Compendium 1'0 1/ hel Nederlands vermogen srcctu, 
1990, nr . 14 1. 

15	 V gl: Meijer s, De algemene begrippen van he, burg erl uk 

rech t, 194 8, p. 86; Asser-Beekhuis. 1985, 3-1. nr. 4; Ger
brandy, l ndustrtele ergel/dom en subjeetuf recht. 1946, p. 
84 ; J.c. Van Ov en . préadvtcs broederschap der kandidaa t
uotarisscn, 19 53, pp . 23-2 5 en p. 37; Arkenho ut. Honde ls
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nameJ1 en merkenrecht, 1987. P 6: Spoor, De gestag» groei 
VOft merk , werk en uuv ind mg , mau gurele rede, 1990. 

t6	 IJlE 1966, p. 30 
17	 Z Ie voor een overzacht- Onrechtmatige Daa d . Josbl ed.. 

Jansen. J. nr 38 en bij v. J.c. Van Ov en, Preadvies broeder 
schap der kandrdaas-notanssen, J953 , p. 27; Gerbrandy, 
tndustncte eigendom en subjectiej rec ht, dIS, .. 1946 , p. 185 . 

De Hoge Raa d hee ft in de vorm van de zogeheten geschri f
ten- besc hermi ng evenzeer een ongeschreven subje c tief Vel 

moge nsrech t gec reeerd, daar du recht - evenals hel por 

tre trecht - wel iswaar zrjn ba SIS o ntleen t aan de Auteurs
w el , doch de inh oud van on recht dOOI de rechter nader la l 
moe len worde n bepaald . vg l: HR 25 juni 1965, N.I 1966. 
116, m.n. Hum ans van de n Bergh, AA 1966, pp. 345-35 0. 
rn.n. Hirsch Ballin (Te lev rzrer). 

18	 Dergelijke rechten l ullen na de in voerin g van het we tsom
we rp o p de na buri ge rec hten ee n weuelijke basis ve rkrij gen. 
Zie: Kamcrsw kkenn r 21244. 



R echtsvragen 

deze recht en ook nog voo rtduurden na het ove r
lijden van Presley. Het Hof Amsterdam honoree r
de deze aanspraken van BMG als rechtsop volger 
van Presley, doch wees de vordering op ande re 
gronden af. In het incidentele cass atiemiddel 
werd vervo lgens de ste lling betrokken dat derge
lijke rechten van Presley niet ove rdraagbaar zijn 
en eve nmin voo rtduren na diens ove rlijden. De 
Hoge Raad omzei lde de principi ële kwestie of 
hier nu al dan niet sprake was van overdraagbare 
snbjectieve vermog ensrec hten door te overwegen 
dat het met de beseherming van uitvoerende kun
stenaa rs beoogde doel meebren gt dat degeen die 
met toestemming van de uitvoerend kunstenaar 
geluidsop namen maakt , ' zich zijnerzijds tegen 
overname van die ge luidsopnamen op een ge
luidsdra ger moet kunn en verzetten - ook nog 
en ige tijd na het ove rlijden van de kunstenaar 
omdat and ers de mogelijkh eid van die kunstenaar 
om voor zijn toestemming een redelijke vergoe
ding te bed ingen op onaanvaardbare wijze wordt 
ondergrave n.' 

Wanneer men deze overwegi ngen beschouwt 
ko mt het mij voo r dat de Hoge Raad hier impli
cie t wel dege lijk ee n subjectief vermogensrecht 
van de uitvoerend kunsten aar heeft aanvaard . 
Wann eer een contrac tspartij c.q. licenti enemer 
van de uitvoerend kunste naar zelfs gedurende 
enige tijd na diens ove rl ijden op grond van de 
zorgv uldighe idsnorm een beschermi ng toekomt , 
dan die nt zulk s a fortiori te gelden voor de kun
stenaar zelve . Het laten voo rtduren van de be
scherming na het overlijden van de uitvoerend 
kunste naar brengt met zich dat in wezen een sub
jectief verm ogensrechr aanvaard wordt , daar een 
der gelijk e bescherming na het overlijde n van de 
uitvoerend kuns tenaa r in beginsel niet op een en
kele zo rgvuldigheidsnorm gebaseerd kan worden . 
Wanneer men dan tevens het met deze bescher
min g beoogde doel in de overweginge n betrekt 
- zoals de Hoge Raad doe t - dan dient mijns 
inzien s geco ncludeerd te worde n dat de Hoge 
Raad hier impli ciet een ongeschreven subjec tief 
vermo gensrecht van de uitvoerend kunstenaa r 
heeft aangenomen. Dezel fde argumenten gaan op 
voor de rechten op her portret van Presley, zodat 
hiervoor deze lfde conclusie gerechtvaardigd is. 

De rechtsvraag 
Gele t op het bovenstaande dient het antwoord op 
de rechtsvraag naar mijn oo rdeel als volgt te lui
den . 

Aan gezien Elvis Presley inmiddels is ove rle
den dient pri mai r de vraag beantw oord te worden 
of de rechten op zij n portret als een subjectief 
vermoge nsrecht kunn en worden aangemerkt. Het 
komt mij voo r dat op goede gronden verdedig
baar is dat deze rechten naar Nederlands recht als 
ongeschreven subjec tieve vermogensrechte n. die 
ook ged urende eni ge tijd na het overlijden van de 
geportretteerde voortduren, kunn en worden be
sehouwd. Het bepa alde in artikel 2 J Aw beho eft 
hier aan niet in de weg te s taan. 

Di t brengt met zich dat deze rechten naar Ne
derl ands recht in beginsel eve nzeer recht sgeldig 
kond en worden overgedrage n door Elvis Presley 
aan Boxcar Enterprise s en dat deze onderneming 
derhalve deze rechten als rechtsopvolger van 
Presley kan uitoefenen. Hetgeen de Hoge Raad in 
het Elvis Prestey -esiess overwoog behoe ft hieraan 
niet af te doen. 

Di t arrest lijkt in beginsel echter wel in de 
weg te s taan aan een op treden in rechte door 
Merchandi sing BV als exclusieve licentienemer 
van Boxcar Enterprises. alhoewel daar tegenover 
gesteld kan worden dat hergeen de Hoge Raad in 
datzelfde arre st overwoog terzake van de positie 
van BMG als licenti enemer terzake va n de rech
ten op de ge luidsop namen in beginsel mutati s 
mut andi s zou kunnen opgaa n voo r de portretrech
ten. Gez ien de portre trechtelij ke overw eginge n 
van de Hoge Raad lijkt de kans van slage n van 
een actie van Merchandising BV gebasee rd op 
haar positie als licent ienemer vooralsnog echter 
gering. Dit wordt geïllustreerd door het arres t van 
het Hof Den Bosch inzake Van Udeniv'erkerke, 
waarin het Hof onde r verw ijzing naar het Elvis 
Presley-arrest oordeelde dat Winterland zich als 
licenti enemer niet tegen de vervaardiging en ver
spreiding van posters van Madonna, Michael 
Jackson, Tina Turner en George Mich ael kon 
verzet ten.'? De rechtbank Haarlem daarentegen 
oordee lde in ee n vonnis van 8 augus tus 1989 dat 
schending van de portretrechten van Bob Dylan 
en Paul McCartn ey eve nzeer onrech tmatig was 

19 Hor De n Bosch , 18 september 1990, IER 1990, nr. 60. p. 
129 (Van Uden/V erkerke), De overwe ging van hel Ho f dal 
de male ne zich 'lid leen l om lil kort geding de rgelijke re
gels te introduceren, daar de u itwerkmg daarvan door de 

wetgever te maken keuzes vergt, onder meer over de wi.l7., e 

waarop hel aldus overdraagbare rec ht een einde neem t, 

OVOI1uigl o verigens niet , daar dezel fde problematiek de 
Ho ge Raad e r in hel Elvis Presley-arrest evenmin van weer
hield om na de dood van Pre slev ee n besche rmin g aan 
BMG terzake van de geluidsopnamen re ve rlene n. 
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Boekbespreking 

tegenover EMI e n CBS , die exclus ief gerec htigd 
wa ren tot het geb ruik van hun portretten in het 
kader van de exp lo ita tie va n rnuziek uit voerin
gen. ?" 

Het lij kt dan oo k raadz aam om Merchan dising 
BV te adv iseren o m zo mogelijk Boxcar En terp r i
ses als rech tsopvolger van Elvis Presley in een 
pro cedure tegen Poster BV te betrekken. De kan s 
van slage n van ee n verbod sak tie lijkt dan groter, 
zij het dal oo k deze niet te hoog moet wo rde n in
geschat. 

De positi e va n Mer chandi sin g BV en Boxcar 
Enterp rises is derhalve naar Ned erlands recht nog 
on zek er. Gezien de gr ote eco no mische belange n 
die met de ex plo itatie van p ortrett en van ar ties ten 
als Elvis Presley gemoeid zijn , is dat te bet reure n. 

Her Ned erl and s recht kan in di t opz ich t wel 
licht lering trekken uit het A me rikaanse recht. 
Daar sta at het portretr echt van personen met een 
verzilverbare po p ulari tei t bek end al s het right 10 

publicity," Dit right to publicity is ongeschre ven 
s ta te law en heeft zich de laatsre 20 ja ar in de 
economisch be langr ijkste sta ten volop ontwik
keld . Het rec h tskarak ter va n her right (0 publicity 
van Elvis Presley is na di ens overl ijden onde r

werp ge wees t van ver schillen de proc edures, 
waarbij de door Presley aan Bo xcar Enterp rises 
overgedragen - en do or Boxcar Enterprises ver
vo lgens aan de rden gclicentieerde rechten - aa n 
de orde waren . Daar Elvis Presley in Tennessee 
woonac htig was wordt deze kwest ie naar A me ri
kaans rec ht voo ral beh eer st door het recht van die 
staa t. In 1987 oordeelde de Termessec Co urt of 
Appea ls dat het right 10 pub licity van Elvis Pres
ley naar het recht van Tennessee ee n overd raag
baar en ver erfbaar property right was 22 Dit an
ge lsaksisc he prope rty right kan wo rde n aa nge 
merkt als het eq uiva lent van ons suhjectie f ver 
mogensrecht. 

Er zijn op deze recht svraag vier ant woorden bin
nen gek om en va n resp ecti evel ijk Cees van de 
Vegt (RUU) , Dirk Visser (RUL) , F. Verh oeff 
(KU N) en Mari a de Haan (RUU). In al deze ant
woorden we rde n de prob lem en in behoorlijk e 
mate o nde rkend . Z ij kunnen d an oo k als se rieuze 
inzenders worden beschou wd en mogen ee n keu
ze uit het Ar s Ae q ui Libri -fond s mak en . De bes te 
inze nd ing was va n F. Verh oeff, zodat hij tevens 
een boekenbon van .f 50.00 ontva ngt. 

Boekbespreking 

AIDS in het recht' 

Est he r Baar s, He rman Kaemingk, Tam ara T rorman 

Precies twee weken na de wereld-AIDsdag werd op 14 december 1990 do or Ars A eq u i Libri een 
sym posiu m georganiseerd onder de titel 'AIDS en besmettingsrisico's ' . Op deze dag werd gespro
ken over •AIDS en de re sidentiële hulpverl ening ' en over ' H ulpv er len ing en AIDS ' , iu dit nummer 
treft u een verslag aau van dit symposium op p . 222. 

Ars Aequi Libri bood op deze sy mposiu m-mid d a g a a n mevrouw Haas-Berger (voor zitter va n 
de vaste Kamercommissie Volksgezondheid) het eerste exemplaar van de bundel ' AIDS in het 
Recht ' aau, De redactie va n deze bundel heeft hiermee geprobeerd de voornaamste juridisehe 
aspecten van d e AIDS-p rob lema tiek op een rijtj e te zetten. De diverse auteurs zijn gevr aag d ieder 
vanuit hun eigen specia lis me r echtsvragen rond ser opos itivit eit en AIDS te behandelen. Dit heeft 
geleid tot een interessante bundel die zeker het bespreken waard is. 

20	 Rechtban k Haarlem . 8 augustus 1989 , lnforma tterech t 

j 990 . p. 225 , m.n. Cohen Je hora rn (KierkeJEMI en CBS) . 
2 J	 Ygt:.I. Thomas Mcf.arth y, The n ghlS 10 pub l ieit )' and pri

vacy, Cla rk Bo ardm an Cornpany, New Yo rk, N.Y., losb l, 

ed. 
22	 Tennessec Court of Appeals, 2 USPQ2d 1663 ( 1987) Ten 

nessee ex . rel. Elvis Presley lnrern ational Memo rial Foun
da tion v. Cm wel. Z ie terzake van h el n ghl [0 publlc uy van 

Presley ook: U.S. COllI'I of Appeals lor the Secend CirC UIt 

m Factors EIC., Inc. v , Pro Art. Inc. (579 F.2d 2 15 ( J978 »; 
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een U S. District Cou rt in Estare of Elvis Presley v . R us . 
sen .. 5 13 F S upp. 1339 ( 198 1) en de US. Court of Appeat s 
lor rite Sixth Circ uit in Me rnphis Deve loprneut Founda tion 
v . Facto r.'. Ere, Inc , 44 1 F.Supp 1323.61 6 F 2d 956, een. 

derned 449 U.S. 953 ( 1930). 
1	 Prof.rnr. J.K. M. Gevers, mr. S.M.S.M. van de Goor, mr. 

l F.L. Roo rdmg . pro f.mr . H. D.C. Roscarn Abbmg (red.) , 
AIDS In her recht, Ar >Ae'J ul Lrbn NIjmeg en , Ie druk 1990 , 
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