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1. Inleiding 

Het leerstuk inzake het aanhaken aan andermans prestaties heeft in Nederland de laatste 
jaren volop in de belangstelling van rechtspraak en literatuur gestaan. 

Na het uitvoerig gemotiveerde arrest van 1986 in de zaak Holland Nautic/Deccal, heeft 
de Hoge Raad zich nog over dit onderwerp uitgelaten in zijn arresten inzake Trans- 
portwagenz. K.N.V.B./N.O.S.3. Staat/Den Ouden4. Elvis Presleys. Monte/Kwikform6 en 
Bors~rnijJStenman.~ De lagere rechter heeft zich evenmin onbetuigd gelaten ter zake van 

' HR 27 juni 1986, N/, 1987. 191, n. Van Nieuwenhoven Helbach; Computerecht, 1986. 178, 
n. Dommering; BIE, 1986, nr. 71, p. 280; AA. 1988, p. 257, n. Cohen Jehoram (DeccaRlolland Nautic). 
Z HR 6 maart 1987. N/. 1987.809. n. Wichers Hoeth (Transpomagui). ' HR 23 oktober 1987. InformatierechtlAMI. 1988. p. 32. n. Schuijc NJ, 1988.310. n. Wichen Hoeth; 
AA. 1988. p. 461. n. Cohen Jehoram (K.N.V.B.m.0.S.). 
.' HR 20 november 1987, InformatierechtlAMI. 1988. p. 36. n. Cohen Jehoram; NJ, 1988. 311. 
n. Wichers Hoek AA, 1988.869, n. Cohen Jehoram (StaatJDen Ouden). 

HR 24 febman 1989. N/, 1989, 701, n. Wichers Hoek IER. 1989. nr. 21. p. 41. n. Spoor. 
InformatierechtlAMI. 1989. p. 70; AA. 1989, p. 675. n. Cohen J e h o m  (Elvis Resley) en HR 5 april 1991. 
IER. 1991, nr. 30. p. 82 (Elvis Resley 11). 

HR 1 december 1989, N/, 1990,473, n. Verkade; IER, 1990. N. 22. p. 56: BIE. 1991. N. 68, p. 244, 
n. Brinkhof (MontelKwikfonn). ' HR 31 mei 1991, IER. 1991. nr. 47, p. 116. n. Vriesendorp (BorsumijISteman). 
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deze problematiek8 en deze jurisprudentie heeft bovendien de nodige pennen in bewe- 
ging gebracht? 

Aanhaken aan of profiteren van andermans inspanningen wordt de laatste jaren in 
Nederland ook wel aangeduid met het begrip prestatiebescherming. Daaronder verstaat 
men in zijn algemeenheid de kwestie in hoeverre de rechter aan niet door een intellectu- 
ele eigendomswet beschermde prestaties op grond van het ongeschreven recht een met 
een wettelijk intellectueel eigendomsrecht vergelijkbare bescherming kan toekennen. 

2. Ontwikkeling rechtspraak 

De jurisprudentie van de Hoge Raad ter zake van het aanhaken aan andermans inspan- 
ningen gaat terug tot de jaren vijftig. In zijn standaard-arrest inzake de Hyster Kany 
Kranelo -waarbij het nabootsen van het uiterlijk van een produkt aan de orde was - 
stelde de Hoge Raad voorop dat in beginsel een ieder vrij dient te zijn om aan zijn pro- 
dukten een zo groot mogelijke deugdelijkheid en bruikbaarheid te geven. Om die reden 
is het - tenzij door de Octrooiwet of de Auteurswet toegekende rechten daaraan in de 
weg - in beginsel toegestaan om ten eigen voordele en mogelijk tot nadeel van een con- 
current, van in diens produkten geopenbaarde resultaten van inspanningen, inzicht of 
kennis gebruik te maken, zelfs wanneer dientengevolge gevaar voor verwarring tussen 
de produkten ontstaat, aldus de Hoge Raad. Dit ligt slechts anders wanneer men zonder 
aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen op bepaalde punten evengoed 
een andere weg had kunnen inslaan en men door dit na te laten verwarring sticht." 
Volgend op het Hyster-arrest heeft de Hoge Raad deze leer in een groot aantal arresten 
bevestigd en verder uitgewerkt.'? 

De in deze jurisprudentie ter zake van het nabootsen van produkten neergelegde normen 
waren overigens in essentie gelijk aan de normen die door de Hoge Raad terzake van het 

".v.: President Den Haag, 20 januari 1986, KG. 1986.92 (FilmNet); President Haarlem. 10 juli 1987. 
IER. 1987, p. 99 (N.V.P.I./Music Rent): President Utrech~. 21 januari 1988. InformarierechrlAMI. 1988. 
p. 8 I (A.N.P./Stadsomroep Amersfoort): Hof Den Bosch. 18 september 1990. InformriererhrlAMI. 1991, 
p. 48. n. Verkade (Van UdenlWinterland): Hof Amsterdam. 2 mei 1991. Mediaforum. Bijlage (3). 1991 -9. 
p. 73. n. Van Engelen (p. 94) (Ten Electronics/Esselte (FilmKet 111): President Roermond. 5 juli 1990. 
InformrierechrlAMl. 1991, p. 95. n. Grosheide íN.V.P.I.íRed Doti. 

Zie b.v. de annotatoren bij de hiervoor aangegeven publikaties van de arresten van de Hoge Raad. als- 
mede: Verkade. Ongeoorloofde mededinging. Zwolle. 1986. nr. 35: Grosheide. IER, 1987, p. 61 en IER, 
1988. p. 64: Van Engelen. BIE. 1986, p. 263 en BIE. 1987. p. 233: HugenholtzKoedooder. NJB. 1987. 
p. 1 5 1 1 : Spoor. Inau~?urele rede. Zwolle. 1990. p. 60. 
"' HR 26 juni 1953. NJ, 1954.90. n. Houwing: AA. 111. 10. n. Hijmans van den Bergh: BIE. 1953. p. 113 

(Hyster K q  Krane). 
" Niet vereist is dat men op alle mogelijke punten waar men een andere weg zou kunnen inslaan dat ook 

f 
daadwerkelijk doet. Voldoende is dat het gevaar voor verwamng wordt vermeden. Cf. HR 8 januari 1960. 
NJ. 1960. 415 (Scrabble): HR 15 maan 1968. NJ. 1968. 268 (Plastic Stapelschalen): Verkade. 
On~eoorloofde mededing in^, 1986. N .  25 (c). 
" HR 21 december 1956. NJ. 1960.414 (Drukasbak): HR 8 januari 1960. NJ. 1960.41 5 (Scrabble): HR 
l2 november 1965. NJ. 1966.59 (Cascade): HR I5 maan 1968. h'J. 1968.268 (Plastic Stapelschalen): HR 
18 febmari 1969. NJ. 1969.366 (Tractor-cabine): HR 12 juni 1970. NJ. 1970.434 (Tornado): HR 22 no- 
vember 1974, NJ. 1975. 176 (Vrijetijdsschoenen): HR 25 april 1986. h'J. 1986.53 l (Sloten): HR 1 decem- 
ber 1989. NI. 1990. 473 (Monte/Kwikform): HR 31 inei 1991. IER. 1991. nr. 47, p. 116 
(Bonumi~/Stenman). Cf. Martens. Onrechtmatige Daad. Drion led.,. hfdst. VI. nrs. 100 e.v.: Verkade. 
Ongeoorloofde Mededinginc 1986, hfdst. V. 
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nabootsen van onderscheidingsmiddelen gehanteerd worden.'' 

Deze rechtspraak ter zake van produkten en onderscheidingsmiddelen heeft enigszins 
aan belang verloren door de invoering van de Benelux Tekeningen- 05 Modellenwet. die 
deze door de Nederlandse rechtspraak geboden bescherming terzake van het uiterlijk 
van produkten vervangt. en - gelet op het strenge voorschrift van artikel 14. lid 5 
B.T.M.W. - weinig ruimte voor het ongeschreven recht laat.14 Ook de introductie van het 
dienstmerk in de Benelux Merkenwet per 1987 zal het beroep op artikel 1401 B.W. 
waarschijnlijk doen teruglopen. 4 
Door de steeds voortschrijdende ontwikkeling van de techniek wordt de rechtspraktijk 
niet alleen geconfronteerd met het nabootsen van andermans produkten of onderschei- 
dingsmiddelen. maar tevens met het eenvoudigweg langs mechanische weg verveelvou- 
digen van andermans prestatie. Zo kennen we sedert een aantal jaren b.v. de piraterij van 
fonogrammen en filmwerken. waartegen de producenten en uitvoerende kunstenaars 
zich (nog) niet kunnen c.q. konden verzetten op grond van een wettelijk erkend recht.I5 
De lagere rechtspraak wordt dan ook sedert de jaren zestig met deze problematiek gecon- 
fronteerd. 

Een nieuw fenomeen waar de lagere rechter zich evenzeer mee geconfronteerd ziet be- 
treft het door derden verkopen van decoders voor abonnee-T.V., zonder dat aan de ex- 
ploitant van het abonnee-T.V.-net een vergoeding wordt voldaan. waardoor deze - al- 
thans van een gedeelte - van zijn inkomsten "beroofd" wordt. Het was in een daarmee 
vergelijkbare casus dat de Hoge Raad de bakens voor de ontwikkeling van de recht- 
spraak in de nabije toekomst uiteenzette. 

3. DecdHolland Nautic 

Decca houdt - te zamen met een aantal staten - een zendemetwerk in stand dat van de 
Noordkaap tot Gibraltar gecodeerde signalen uitzendt. De signalen zelf bevatten op zich 
geen boodschap. Door een aantal signalen te combineren kan men echter met behulp van 
een door Decca verhuurde ontvanger met speciale software zijn positie op zee nader be- 
palen. Decca was in belangrijke mate afhankelijk van de inkomsten uit de verhuur van 
haar ontvangers voor een bedrag van circa tienduizend gulden per jaar. Holland Nautic 

' Cf. HR 7 maart 1941. N/, 1941, 919, n. Meijers; BIE, 1941, p. 58 (Tjoklat); HR 5 maan 1943, N/, 
1943,264. BIE, 1943, nr. 69, p. 86, n. Hijink (Nivemamea); HR l5 mei 1964. N/, 1964,467, n. Scholten 
(Delfts Blauw); Martens. Onrechtmatige Daad, VI. losbl.. m. 125 e.v.; Verkade, Ongewrloofde 
Mededinging, 1986, p. 94. 
" Zie ook BenGH, 21 december 1990, N/, 1991.429, n. Verkade; IER. 1990. nr. 43. p. 73; BIE. 1991, 
nr. 53, p. 203 (RinceNan Riel). 
' De filmproducenten worden seden de wijziging van de Auteurswet in 1985 enigszins beschermd door 

de art. 45a r/m g, waarin een overdracht van auteursrecht aan de producent wordt aangenomen bij gebreke 
van een andersluidende overeenkomst. 
De producenten van fonogrammen. uitvoerende kunstenaars en omroeporganisaties zullen binnenkon be- 
xherming krijgen onder de Wet op de Naburige Rechten, nu Nederland uiteindelijk is overgegaan tot 
goedkeuring van het Verdrag inzake de bescherming van uitvoerende kunstenaars. producenten van fono- 
grammen en van omroeporganisaties (Rome. 1961) en het Verdrag ter beschermhg van fonogrammenfa- 
brikanten tegen de ongeautoriseerde reproduktie van hun fonogrammen (Genève, 1971). Cf. 
Kamerstukken 11, 1988-89.21 244; Seignette, IER. 1990, p. l; Heevel, Informarierech~lAMI. 1990. p. 127; 
Cohen Jehoram. Informatierecht/AMl, 1990, p. 155; Mom, Informarierechr/AMI. l99 l ,  p. 29; Peeperkom, 
Informatierecht/AMI, 199 1. p. 9 1. 
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doorkruiste de bedrijfsvoering van Decca door vergelijkbare ontvangers voor dat bedrag 
te verkopen. 

Het Hof Arnhem oordeelde in zijn arrest van 19 november 198416dat Holland Nautic on- 
rechtmatig handelde door van de inspanningen van Decca te profiteren zonder een bij- 
drage aan de kosten van instandhouding van het systeem te leveren. De Hoge Raad cas- 
seerde deze uitspraak bij zijn arrest van 27 juni 1986." 

De Hoge Raad stelde voorop - in lijn met zijn eerdere juri~prudentie'~ - dat de enkele 
omstandigheid dat Holland Nautic van het bestaan van het Decca-systeem profiteerde op 
zichzelf niet in strijd is met de maatschappelijke zorgvuldigheid die Holland Nautic in 
acht dient te nemen, zelfs niet wanneer zij daardoor schade aan Decca berokkent. 
Vervolgens overwoog de Hoge Raad dat beslissend is of een afweging van de betrokken 
maatschappelijke belangen het oordeel wettigt dat. vanwege de bijzondere omstandighe- 
den van het geval, het profiteren niettemin onrechtmatig is. 

Daar voegde de Hoge Raad aan toe dat terughoudendheid past. indien door deze vraag 
bevestigend te beantwoorden een bescherming gegeven wordt. die niet wezenlijk ver- 
schilt van de bescherming die door een absoluut recht van intellectuele eigendom ver- 
leend wordt. Ontbreekt een dergelijk absoluut recht dan is voor een vergelijkbare be- 
scherming via het recht van de ongeoorloofde mededinging in beginsel ten minste ver- 
eist dat wordt geprofiteerd van een prestatie van dien aard dat zij op één lijn te stellen valt 
met die welke toekenning van een dergelijk recht rechtvaardigen. aldus de Hoge Raad. 

De door Decca geleverde prestatie kon volgens de Hoge Raad niet als een éénlijnspresta- 
tie worden aangemerkt. voor welk standpunt overigens geen nadere motivering werd ge- 
geven. in dit verband lijkt van belang dat de door Decca uitgezonden signalen op zich 
geen bruikbare informatie bevatten, en deze signalen volgens de Hoge Raad ook vrijelijk 
door een ieder gebruikt mogen worden. 

De in de procedure spelende bijzondere omstandigheden waren volgens de Hoge Raad 
niet bijzonder genoeg om een verbod te rechtvaardigen. Zo was de kennis om de ontvan- 
gers te vervaardigen publiek domein. Dat Decca voor haar inkomsten afhankelijk was 
van de opbrengsten uit verhuur. was volgens de Hoge Raad slechts een gevolg van 
Decca's keuzes bij de inrichting van haar bedrijf. nu de signalen door een ieder gebruikt 
mogen worden en de benodigde ontvangers door een ieder gemaakt kunnen worden. De 
omstandigheid dat Decca inspanningen en investeringen levert. achtte de Hoge Raad op 
zich onvoldoende. waarbij o.m. een rol speelde dat Decca reeds gedurende vijfendertig 
jaar een monopolie had gehad. In het verlengde van de oude Hyster-leer oordeelde de 
Hoge Raad dan ook dat het aanhaken aan het Decca-systeem door Holland Nautic niet 
onrechtmatig was. 

De overwegingen van de Hoge Raad zijn in vhj algemene termen geformuleerd en lijken 
dan ook bedoeld om de koers voor de rechtspraak uit te zetten. Wat daarin echter wel en 
niet gelezen zou mogen of kunnen worden is - zoals zo vaak - voor meerdere uitleg 
vatbaar. Naast de vermaning tot terughoudendheid. springt echter met name het criteri- 
um van de zogeheten éénlijnsprestatielY bij deze overwegingen in het oog. 

I h  Hof Arnhem, 19 november 1984. Compurerrechr. 1985.34. n. Dommenng (DeccalHolland Nautic,. 
HR 27 juni 1986, NJ. 1987. 191. n. Van Nieuwenhoven Helbach; Compurerreclir. 1986. 178. 

n. Dommenng: BIE. 1986. nr. 71. p. 280: AA. 1988, p. 257. n. Cohen Jehoram íDecca/Holland biautic,. 
'"ie de hiervoor aangehaalde slaafse nabootsingsjunspnidentie en b.v. ook HR 16 januari 1970. h'J. 
1970. 220 (Ja Zuster. Nee Zuster). 
l "  De term is geïntroduceerd door Wichen Hoeth (h'J. 1988.3 10). 
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4. Exploitatiebescherming 

Het belang van het Decca-arrest lijkt met name daarin gelegen dat de Hoge Raad in zijn 
.il~emeenheid de mogelijkheid van het verlenen van een met een (wettelijk) intellectueel 
eigendomsrecht vergelijkbare bescherming niet uitsluit. Het arrest leert dat. wil daarvan 
sprake kunnen zijn. allereerst een éénlijnsprestatie vereist is en - ten tweede - terughou- 
dendheid past. 

Allereent rijst echter de vraag wanneer een bescherming geboden wordt welke met die 8 
van een intellectueel eigendomsrecht vergelijkbaar is. Dat is naar mijn oordeel nog niet 
het geval wanneer een verbodsrecht aan de orde is.?O Een verbodsrecht speelt in beginsel 
in alle ongeoorloofde mededingingszaken en is dan ook op zich niet onderscheidend 
voor een intellectueel eigendomsrecht. 

Het specifieke van de door een intellectueel eigendomsrecht geboden bescherming lijkt 
mij veel meer dat zo'n recht een verbod toekent tegen het eenvoudigweg overnemen c.q. 
exploiteren van het specifieke voorwerp van zo'n recht. Zo verlenen het octrooi- en 
auteursrecht primair bescherming tegen het economisch uitbaten - exploiteren - van de 
beschermde prestatie. maar niet tegen het door derden aanhaken daaraan.21 Het verfil- 
men van een roman is een inbreuk, maar het staat in beginsel een ieder vrij om b.v. een 
boek over de roman te schrijven. In dat laatste geval exploiteert men niet de oorspronke- 
lijke roman - zoals wel geschiedt bij de verfilming daarvan -, daar de roman anders dan 
bij de verfilming niet in dat beschrijvende werk geïncorporeerd is, maar haakt men 
slechts aan aan de door de oorspronkelijke auteur geleverde prestatie. 

Het louter aanhaken2- aan andermans prestatie - waarvan b.v. ook sprake is wanneer 
men profiteert van een door een derde gecreëerde markt voor een bepaald produkt, en 
daar onderdelen voor levert - dient naar mijn mening dan ook duidelijk gescheiden te 
worden van het exploiteren. 

Een tussencategorie lijkt gevormd te worden door het indirect exploiteren: de situatie 
waarin men niet zozeer andermans prestatie geheel en al overneemt, maar wel een we- 
zenlijk element van andermans prestatie exploiteert b.v. door bij prestaties met een zeke- 
re nieuwswaarde het nieuws wereldkundig te maken op een zodanig moment &t men de- 
ze nieuwswaarde exploiteert door het tijdstip waarop men in concurrentie treedt.23 

5. Geschriftenbescherming en portretrecht 

Van exploitatiebescherming is b.v. ook sprake indien bepaalde informatie, weke door 
een ander is vergaard. geordend en toegankelijk gemaakt - b.v. in de vorm van een ge- 
schrift - klakkeloos en integraal gekopieerd en uitgegeven wordt. Tegen een dergelijke 
V O ~  van het exploiteren van een niet-origineel geschrift kan de opschriftsteller zich 
blijkens standaard-jurispmdentie van de Hoge Raad ook verzetten binnen het kader van 

'O Anders: Sp00r.I~~guI-ele rede, 1990. p. 61. '' De indirecte octrooi-inbreuk die in Nederland tegenwoordig geregeld wordt in M. 44A Rijks- 

t 
octrooiwet daar gelaten. 
n Zie omtrent "louter aanhaken", alsmede ter zake van " d i c t  exploiteren" en "indirect exploitenn" ook 
schrijver dezes in BIE, 1986. p. 269-270: BIE, 1987, p. 251-253. en RM Themis. 1989. p. 28 1-298. 

Cf. Resident Den Haag, 14 mei 1923. N/, 1923,970 (Vaz Dias). De bescherming van pmnieuws is 
w k  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 geschriftcnbescher- 
ming - leidde. Zie Van Engelen, BIE, 1987, p. 248-249. 
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de zogeheten geschriftenbescherming. die zijn grondslag vindt in artikel 10, lid 1, sub 1 
van de Nederlandse Auteurswet. Zoals met name uit het Televizier-arrest blijkt is deze 
bescherming voor niet-originele geschriften echter niet te vereenzelvigen met het regu- 
liere auteursrecht. maar betreft een bijzondere, door de rechter nader vorm te geven, be- 
scherming, waarbij het auteursrecht (gedeeltelijk) naar analogie kan worden toegepast.24 
De geschriftenbescherming kan dan ook reeds gezien worden als een specifieke vorm 
van prestatiebescherming. 

Ook het zogeheten portremcht kan worden gezien als een vorm van prestatiebescher- 
ming. Artikel 21 AW geeft aan een geportretteerde het recht zich te verzetten tegen de 
publikatie van zijn portret wanneer hij daar een redelijk belang bij heeft. Sedert het 
Teddy Scholten-arrest van het Hof Den Haag2' wordt in de rechtspraak aanvaard dat 
een financieel belang van iemand met een verzilverbare populariteit een "redelijk be- 
lang" in de zin van artikel 21 AW is. Deze rechtspraak is door de Hoge Raad gesanctio- 
neerd in zijn arrest van 1979 inzake "'t Schaep met de Vijf P ~ o t e n " . ~ ~  Ook dit portret- 
recht verleent een bescherming tegen indirect exploiteren: het eenvoudigweg overnemen 
van andermans beeltenis. Artikel 21 AW fungeert daarbij weliswaar als kapstok. maar de 
geboden bescherming kan niet direct op dat artikel gebaseerd worden, al was het maar 
omdat deze bepaling zich slechts richt op de verhouding tussen de geportretteerde en de 
auteur. 

6. Belang Decca 

Op zich brengt het Decca-mest derhalve niets nieuws wanneer het de mogelijkheid van 
prestatiebescherming open laat. daar de Nederlandse rechter zowel bij de bescherming 
van niet-originele geschriften als bij het portretrecht reeds een met een intellectueel 
eigendomsrecht te vergelijken bescherming binnen het kader van het ongeschreven recht 
toekende. 

Het belang van het Decca-arrest is dan ook veel meer daarin gelegen dat het tracht meer 
algemene criteria aan te reiken en daarbij met name vooropstelt dat voor het verlenen van 
exploitatiebescherming vereist is dat sprake is van een éénlijnsprestatie. 

7. Terughoudendheid 

Van belang is tevens dat de Hoge Raad in het Decca-arrest uitdrukkelijk overwoog dat 
terughoudendheid geboden is. Deze vermaning dient waarschijnlijk niet te licht geno- 
men te worden. 

In dit verband lijkt van belang dat de verschillende intellectuele eigendomswetten be- 
scherming verlenen aan een bonte verzameling van objecten, uiteenlopend van een 
nieuw plantenras of een originele topografie, van een halfgeleiderprodukt tot een origi- 

" Cf. HR I november l937.NJ. 1937,1092 (Telefoongids Brurnmen): HR 17 ap.1 1953. NI. 1954.21 1. 
n. Veegens: AA. 1954, p. 128-1 34. n. Hijmans van den Bergh (Radioprogramma): HR 27 januari 1961. NJ. 
1962. 355. n. Hijmans van den Bergh: AA. 1961. p. 179-184. n. Hirsch Ballin IExplicator): HR 25 juni 
1965. NJ. 1966. 1 16. n. Hijmans van den Bergh: AA, 1966. p. 345-350, n. Husch Ballin (Televizier): Van 
Engelen. "De geschriftenbescherming in de Auteurswet en de bescherming van daarmee op een lijn te stel- 
len prestaties". BIE. 1987, p. 243-253. 

Hof Den Haag. 13 april 1960. NJ. 1961. 160 (Teddy Scholten I. 
'"R I9 januari 1979, hlJ. 1979. 383. Wichers Hoeth: BIE. 1979. nr. 23. p. 163: AMR. 1979, p. 52 
( ' t  Schaep met de Vijf Pooten). 
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nee1 kunstwerk of een uitvinding. en bovendien - toegespitst op de bijzondere aard van 
de beschermde prestatie -een bijzondere bescherming van een specifieke duur verschaf- 
fen. 

Dergelijke fijnmazige en gedifferentieerde regelingen zijn onontbeerlijk om het juiste 
midden te houden tussen de individuele belangen van rechthebbenden. enerzijds. en het 
algemeen belang. anderzijds. Het is nog maar de vraag of de rechter voldoende geëqui- 
peerd is om een even genuanceerde afweging tussen alle betrokken individuele en maat- 
schappelijke belangen te maken." 4 
Het gewicht van het ontbreken van wetgeving moet overigens ook niet overschat wor- 
den. De rechter is b.v. veel beter dan de wetgever in staat rekening te houden met de spe- 
citïeke omstandigheden van het concrete geval. Hij kan bovendien het desbetreffende 
gebied stapsgewijs "verkennen" en gaandeweg de juridische bakens uitzetten. zonder dat 
hij direct "voor eens en voor al" de grenzen behoeft te trekken. Dit heeft in het verleden 
terzake van de slaafse nabootsing. de geschriftenbescherming en het portretrecht ook tot 
alleszins aanvaardbare resultaten geleid. 

Waarschijnlijk mag men echter toch ook niet uit het oog verliezen dat het ecarteren 
van de voor bescherming in aanmerking komende prestaties. alsmede het bepalen van de 
omvang van de te verlenen bescherming, niet steeds vanuit een strikt juridische invals- 
hoek beschouwd kan worden. Dit proces kent soms een aantal knopen die eigenlijk in de 
politieke arena doorgehakt behoren te worden, reden waarom de rechter soms pas op de 
plaats zal dienen te maken.2s 

In het licht van deze argumenten dient de vermaning tot terughoudendheid te worden ge- 
plaatst. 

Dit impliceert dat de rechter slechts bescherming zal kunnen verlenen wanneer de desbe- 
treffende prestatie qua aard grote gelijkenissen 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 daarentegen een gefundeerd 
verweer gevoerd kan worden dat in zijn grondslag aansluit bij een exceptie die de wetge- 
ver voor een analoge prestatie heeft erkend, zal de rechter tot afwijzing behoren te be- 
sluiten. 

8. Aanhaken aan: Transportwagen-arrest" 

In de lijn van het Decca-arrest oordeelde de Hoge Raad in het Transportwagen-arrest dat 
het niet onrechtmatig was om transportwagens in het verkeer te brengen. die kunnen 
functioneren in een door een ander opgezet systeem voor het -port van potplanten, 
waarbij de transportwagens verhuurd worden. Het betrof een geval van louter aanhaken 
aan andermans prestatie, waarbij de uitkomst op zich geenszins verrassend is wanneer 
men de grote overeenkomsten met de Decca-casus in ogenschouw neemt. 

4 

Zie Resident Haarlem. I0 juli 1987, IER, 1987, p. 99 (N.V.P.LIMusic Rent). " Zie in dit verband ook de kannekeningen van de Koopmans (RM Themis. 1983. p. 342) -destijds de 
Nederlandse rechter in het Europese Hof -ter zake van het voortwoekeren van rechten van intellectuele ei- 
gendom. (In gelijke zin ook reeds diens voorganger: Donner. RM Themis. 1975. p. 225). t i e  ook Wichers 
Hoeth, RM Themis, 1984, p. 356, en Du Bois. AMR, 1984. p. 33. 
29 HR 6 maan 1987, NI, 1987,809. n. Wichers Hoeth (Transpomagen). 
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9. Indirect exploiteren: K.N.V.B./N.0.S.30 

In deze procedure speelde de vraag in hoeverre de Koninklijke Nederlandse Voetbal 
Bond en de verschillende clubs een recht op een redelijke vergoeding toekomt ter zake 
van radio- en televisiereportages van wedstrijden van het betaald voetbal. De kwestie 
spitste zich meer in het bijzonder toe op de uitzending van radioflitsen in het kader van 
het N.0.S.-programma "Langs de Lijn", waarin het publiek geïnformeerd wordt over het 
verloop van de diverse wedstrijden op het moment dat deze gespeeld worden. Partijen 
waren het erover eens dat het de N.O.S. niet vrij stond om zonder toestemming een voet- 
balwedstrijd integraal via de televisie uit te zenden. 

Bevreemdend is dat de Hoge Raad oordeelde dat de prestatie van de K.N.V.B. en de 
clubs geen éénlijnsprestatie zou zijn. alhoewel partijen, de door hen geconsulteerde des- 
kundigen3'. de Arrondissementsrechtbank Amsterdam3- en het Hof A m ~ t e r d a m ~ ~ .  even- 
als de Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad er allen van uitgingen dat aan de K.N.V.B. 
en de clubs in beginsel bescherming toekwam en de kwestie zich in wezen beperkte tot 
de vraag in hoeverre de nieuwsflitsen een al dan niet gerechtvaardigd gebruik vormden. 
Enige motivering voor dit afwijkende standpunt van de Hoge Raad kan in het arrest niet 
gevonden worden, maar had zeker niet misstaan. 

Dat de prestatie van de K.N.V.B. c.q. de clubs - evenals de prestaties van de betrokken 
voetballers - een éénlijnsprestatie is. kan mijns inziens moeilijk ontkend worden, gelet 
op b.v. de analogie met de prestaties van producenten van fonogrammen of omroeporga- 
nisaties, die aanspraak kunnen maken op een met het auteursrecht naburig recht.34 

De Hoge Raad honoreerde overigens de aanspraak van de K.N.V.B. ~ e l ~ ~ d o o r  te stellen 
dat de K.N.V.B. en de clubs op grond van het eigendomsrecht of gebruiksrecht van de 
terreinen gerechtigd zijn beperkingen aan de toestemming tot betreding van de stadions 
te stellen. 

Deze oplossing vertoont echter duidelijke sporen van "resultaat-voetbal". Hij biedt op 
het eerste gezicht een voor de K.N.V.B. werkbaar resultaat, maar de schijn bedriegt 
waarschijnlijk. Het lijkt relatief eenvoudig om van buiten de stadions kwalitatief gelijk- 
waardige radioreportages te verzorgen.36 Ter zake van televisiereportages zal de immer 
voortschrijdende techniek het waarschijnlijk op relatief korte termijn ook mogelijk kun- 

'' HR 23 oktober 1987, InformorierechrlAMI. 1988, p. 32. n. Schuijt: N/, 1988.3 10, n. Wichers Hoeth: 
AA. 1988.p.461,n.CohenJehoram(K.N.V.B./N.O.S.). 
" De K.N.V.B. had advies gevraagd aan een commissie bestaande uit P.J.W. de Brauw, W.L. Haardt. 
Th. Limperg. E.A. van Nieuwenhoven Helbach en M.J.M. Tripels. De N.O.S. werd geadviseerd door 
H.Th.J.F. van Maarseveen en W.J. Slagter. ' Rechtbank Amsterdam, l4  april 1982. AMR. 1982.105 (K.N.V.B.IN.0.S.). 
" Hof Amsterdam, I l april 1985.AMR. 1985.69 (K.N.V.BJN.0.S.). 
24 Zo ook VerkadeISpoor. 1985, p. 269. 
" Zie ook Dommering. Compurerrechr, 1988, p. 65. 

Zo betrof een Amerikaans vonnis van 1938 reeds een casus waarin een omroeporganisatie radiorepor- 
tages uitzond van de wedstrijden van de Pittsburgh Pirates. waarbij de verslaggevers zich buiten het sta- 
dion bevonden op een plaats vanwaar zij desondanks de wedstrijd konden volgen (Pittsburgh Athletic Co. 
v. KQV. Broadcasting Co.. 24 F. Supp. 490 f 1938)). Eenzelfde 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 Ress Service. Inc. (165 Misc. 71). waarin verslag gedaan werd van een bokswedstrijd 
tussen Joe h u i s  en Thomas Farr in Yankee Stadium. 
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nen maken reportages te verzorgen vanuit helikopters of hoogwerkers", in welk geval 
het eigendomsrecht aan de K.N.V.B. evenmin uitkomst zal kunnen bieden. 

10. Exploiteren: StaatIDen Ouden3' 

De Staatsdrukkerij en -uitgeverij is belast met het drukken en uitgeven van het 
Staatsblad. waarin o.m. wetten en koninklijke besluiten dienen te worden gepubliceerd 
alvorens daaraan verbindende kracht kan toekomen. In het Staatsblad, 1983. nr. 682 was 4 
om die reden het Binnenvaartpolitiereglement afgedrukt. Saillant detail is dat dit regle- 
ment voorschrijft dat aan boord van een schip een exemplaar daarvan voorhanden dient 
te zijn. 

In februari 1984 bracht de Staatsuitgeverij - gebruik makend van een fotografische re- 
produktie 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 verscheen 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 8.000 bedragen, omdat Den Ouden voor zijn uitgave een 
fotografische reproduktie van het zetsel van de Staatsuitgeverij had gemaakt. 

De Hoge Raad sanctioneerde het arrest van het Hof Den Haag39, waarbij de Staat in het 
ongelijk was gesteld. De Hoge Raad benadrukte dat terughoudendheid geboden is, in het 
bijzonder in de onderhavigësituatie, gelet op artikel 1 1 van de Auteurswet dat auteurs- 
rechtelijke bescherming aan o.m. wetteksten ~ n t z e g t . ~  Daaraan ligt de gedachte ten 
grondslag dat de teksten van wetten, besluiten en verordeningen gemeengoed behoren te 
zijn. reden waarom in beginsel vrijheid dient te bestaan terzake van activiteiten van ver- 
spreiding daarvan onder het publiek. aldus de Hoge Raad. 
De door de Staat nog als bijkomende omstandigheden aangevoerde voikomen gelijkheid 
tussen de beide uitgaven. vanwege het toegepaste procédé. en de door Den Ouden gehan- 
teerde aanzienlijk lagere prijs rechtvaardigden volgens de Hoge Raad echter niet het toe- 
kennen van een bescherming. 

Opvallend is dat de Hoge Raad zich in het geheel niet uitliet over de vraag of het produ- 
ceren van het zetsel een éénlijnsprestatie is. Dit is opvallend gezien de expliciete uit- 
spraak daaromtrent in het K.N.V.B.-arrest en in aanmerking nemende dat de Advocaat- 
Generaal in zijn conclusie wel aandacht aan dit aspect besteedde. Het komt mij voor dat 
het vervaardigen van zetsel in beginsel een éénlijnsprestatie is, waarbij in het bijzonder 
de analogie met de geschriftenbescherming zich opdnngt. Er lijkt veel voor te zeggen 
om de Staat ter zake van het zetsel van wetten met lege handen naar huis te sturen. gelet 
op artikel 11 AW. Voor een particuliere uitgever ligt dit wellicht anders, voor welk 
standpunt dit arrest ook enige ruimte lijkt te laten. 

" Een dergelijke casus lag ten grondslag aan de beslissing van de Supreme CowS Appellate Division, 
van de staat New York d.d. 15 april 1932, waarin een verbod werd uitgesproken ter zake 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 N.Y.S. 1016). t i e  ook Schuijt, 
InfonnarierechrlAMI, 1988. p. 35. 

HR 20 november 1987, InformarierechrlAMI, 1988. p. 36, n. Cohen Jehoram; NJ. 1988. 311. 
n. Wichers Hoeth: AA, 1988,869, n. Cohen Jehoram (StaatIDen Ouden). 
" Hof Den Haag. 3 1 december 1985, KG. 1986,102. (Staat/Den Ouden). " Art. 1 l AW: Er bestaat geen auteursrecht op wemn. besluiten en verordeningen. door de openbare 
macht uitgevaardigd, noch op rechterlijke uitspraken en administratieve beslissingen. 
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11. Exploiteren: Elvis Preslefl' 

De platenmaatschappij B.M.G. trad in die procedure op tegen ongeautoriseerd gebruik 
van geluidsopnamen van Elvis Presley, waarbij zij zich beriep op overeenkomsten met 
Presley, op kond waarvan zij de uitsluitende rechten had veikregen om van optredens 
van Presley gemaakte geluidsopnamen openbaar te maken en te verveelvoudigen. 
B.M.G. beriep zich in de procedure - kennelijk -primair op de rechten van Elvis Presley "8 ais uitvcerend kunstenaar in plaats van op haar eigen positie ais producent van de ge- 
luidsopnamen c.q. fonogrammen. 

De Hoge Raad volgde het Hof Amsterdam in zijn oordeel dat de prestatie van Presley ais 
uitvoerend kunstenaar een éénlijnsprestatie is, onder verwijzing naar het toekomstige 
wettelijk erkende naburige recht van de uitvoerende kunstenaar. Daarmee erkende de 
Hoge Raad voor het eerst sedert het Decca-arrest met zoveel woorden het bestaan van 
een éénlijnsprestatie. Vervolgens stelde de Hoge Raad dat een fonogrammenproducent 
die met toestemming van de uitvoerende kunstenaar opnamen van diens werk heeft ge- 
maakt, een in rechte te respecteren en door artikel 1401 B.W. beschermd belang heeft 
zich tegen ongeautoriseerde verveelvoudigingen daarvan te verzetten en dat ook nog ge- 
durende enige tijd na het overlijden van de artiest.42 

12. Exploiteren: producenten van fonogrammen 

Dat de prestatie van producenten van fonogrammen een éénlijnsprestatie is. zai geen ver- 
bazing wekken, gelet ook op het toekomstige aan hen te verlenen wettelijke naburige 
recht. 

Zo oordeelde b.v. ook de Haarlemse Presidentodat de prestatie van de producenten een 
éénlijnsprestatie is. De gevraagde bescherming tegen de verhuur van compact discs werd 
echter afgewezen omdat de benodigde regeling een fijnmazigheid dient te bezinen die 
een door de rechter uit te spreken verbod mist. aldus de President, die daarmee de door de 
Hoge Raad gegeven vermaning tot terughoudendheid toepa~te .~  

Ook de President te Roermond oordeelde in een door de branche-organisatie N.V.P.I. 
aangespannen procedure dat de prestatie van de producenten van fonogrammen een één- 
lijnsprestatie vormde en dat de producent zich kon verzetten tegen overnemen van opna- 
men?s De President verleende vervolgens een verbod betreffende het verhandelen van 
geluidsdragers, die zonder toestemming van de producent waren vervaardigd. Een der- 
gelijk verbod is in lijn met gevestigde jurisprudentie van de lagere rechter ter zake van de 
bescherming van producenten van f~nogrammen.~~ 

" HR 21 februari 1989. NJ.  1989. 701. n. Wichers Hoeth: IER. 1989. nr. ?I. p. 41. n. Spoor; 
I~iformorierechrlAMI. 1989, p. 70: AA. 1989. p. 675. Cohen Jehorarn (Elvis Presley). 

Over de duur van deze bescherming na het overlijden van de aniest is vervolgens nog voon geproce- 
fe.erd. Zie HR 5 april 1991. N I .  1991.819. n. Verkade: IER. ,991. nr. 30. p. 82 (Elvis Presley 11,. 
' President Haarlem. I0 juli 1987. IER. 1987.99 (N.V.P.I.Music Rent). 
U Cf. ook StemraFree Record Shop (HR 20 november 1987. .VJ. 1988.220. n. Wichers Hoeth). waarin 
werd bepaald dat verhuur geen openbaarmaking in auteursrechteliike zin is. Analoge toepassing daarvan 
had evenzeer tot afwijzing van de vordering dienen te leiden. 
' President Roermond. 5 juli 1990. I~ltorntoriei-echr~~A.Wl. 1991. p. 93. n. Grosheide IN.V.P.l./Red Dot I. 
' Hof Arnhem. 18 januari 1972. NJ.  1972.297. n. Wichen Hoeth íD.G.G./Kusteni: President Amsterdam. 
?O juli 1976. AMR. 1977. p. 34 í 10 CC I: President Den Bosch. l5 februari en 6 mei 1982. N J .  1984. 603 
lN.V.P.1.): Hof Den Bosch. 24 februari 1982. NJ. 1984.60-1. n. Heemskerk (N.V.P.I. 11): Du Perron. "Het ge- 
vecht tegen de piraterij".AMR. 1977. p. 3: De Wit. "De Piraat en hnton Pillar". AA. 1983. p. 156. 
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13. Aanhaken aan: abonnee-T.V. 

Voorafgaand aan het Decca-arrest diende de Haagse Presidenti7 reeds te oordelen over 
de toelaatbaarheid van het door derden verkopen van decoders voor FilmNet. FilmNet is 
voor zijn inkomsten o.m. afhankelijk van de inkomsten uit de verhuur van deze deco- 
ders. De President oordeelde dat de gedaagde op maatschappelijk onaanvaardbare wijze 
profiteerde van de inspanningen van FilmNet en vaardigde een verbod uit. 

In wezen is deze casus in grote lijnen gelijk aan de Decca-casus. zodat de vraag rijst in t 
hoeverre dit vonnis van de President nog als geldend precedent kan worden aangemerkt. 
Het lijkt dat de Hoge Raad bij de motivering van zijn arrest mogelijk rekening heeft ge- 
houden met het FilmNet-vonnis. Wanneer men de motivering van het Decca-arrest nader 
beschouwt, valt op dat daar een aantal omstandigheden worden genoemd die in de 
FilmNet-situatie anders liggen. Dit betreft b.v. de omstandigheid dat de FilmNet-signa- 
len, anders dan de Decca-signalen. niet voor allen bestemd zijn, zoals bedoeld in het ra- 
dioreglement. en bovendien zelfs nuttige - en auteursrechtelijk beschermde - informatie 
bevatten. in plaats van louter "pieptonen". In hoeverre deze omstandigheden bijzonder 
genoeg zijn om het FilmNet-vonnis in weerwil van het Decca-arrest als precedent te mo- 
gen blijven aanmerken. kan echter niet direct in het Decca-arrest gelezen worden. 

Dat daarvoor echter het nodige te zeggen is blijkt uit het latere arrest van het Hof 
Amsterdam van 2 mei 1991j8 waarin het Hof de exploitanten van FilmNet in een andere 
procedure wederom in het gelijk stelde. Op de door het Hof gehanteerde motiveringen 
valt overigens wel het nodige af te dingen. Zo overwoog het Hof dat de prestatie van 
Esselte, welke - kort gezegd - bestaat uit het in de lucht of op de kabel houden van 
FilmNet. een zogeheten éénlijnsprestatie zou zijn. Dit lijkt niet juist daar deze prestatie 
ook niet wezenlijk verschilt van de prestatie van Decca, die evenmin een éénlijnspresta- 
tie vormde. 

14. Duur slaafse nabootsingsbescherming 

In een aantal recente uitspraken van Gerechtshoven en de Hoge Raad, is nader stilge- 
staan bij de duur van de bescherming, die op grond van de oude slaafse nabootsingsjuris- 
prudentie kan worden ingeroepen. 

Deze oude bescherming kan ingevolge artikel 14, lid 5 B.T.M.W. niet meer worden in- 
geroepen ter zake van modellen die dateren van na 1 januari 1975.49 Alhoewel men van 
oordeel was dat de slaafse nabootsingsjurisprudentie een in de tijd onbeperkte bescher- 
ming zou verlenen, aanvaardde de Benelux-wetgever uitdrukkelijk dat op het oude recht 
een beroep gedaan kon worden ter zake van modellen. die van vóór I januari 1975 date- 
ren, zonder in een overgangsregime te voorzien. 

Het Hof Den Haag oordeelde in de zaak Thermocet/CitroenSo dat de in de B.T.M.W. ge- 
geven maximum bescherming van 15 jaar gezien moest worden als de neerslag van een 
maatschappelijke zorgvuldigheidsnorm, zodat de maximum duur van de bescherming 4 
die aan de slaafse nabootsingsjurisprudentie ontleend kan worden evenzeer tot 15 jaar 
beperkt dient te worden. waarmee deze rechtsbescherming per l januari 1990 als beëin- 
digd diende te worden beschouwd. 

." President Den Haag. 20 januari 1986. KG. 1986.92 (FilmNet). 
Hof Amsterdam, 2 mei 1991, Mediaforwn, Bijlage (3), 1991-9. p. 73. n. Van Engelen (p. 94) (Ten 

Elec~mnics/Esselte (FilmNet 11)). 
49 Cf. Verkade. Bescherming van hei uiterlijk van produkren, 1985, N. 137. 
'O Hof Den Haag, 14 september 1989. IER, 1990, N. 37, p. 75 (Thcmocet/Ciuoen). 
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Het Hof Amsterdam uitte in zijn arrest van 28 juni 19905' eveneens twijfels omtrent het 
voortduren van de beschermingsduur. die aan de slaafse nabootsingsjurisprudentie ont- 
leend kan worden. maar zocht in die zaak op grond van de omstandigheden aansluiting 
bij de maximale beschermingsduur van twintig jaar, zoals die door de Rijksoctrooiwet 
verschaft wordt. 

Dat de aan artikel 1401 B.W. te ontlenen bescherming ter zake van het nabootsen van 
een model aan een zekere duur gebonden dient te zijn, lijkt voor de hand liggend. wan- 
neer men beziet dat de B.T.M.W., evenals de Rijksoctrooiwet en de Auteurswet. slechts 
een beperkte beschermingsduur kent.52 Het arrest van het Benelux Gerechtshof inzake 
Rince Manufacturings3 lijkt bovendien de equivalentie tussen deze oude ongeoorloofde 
mededingingsbescherming en het modelrecht te onderstrepen. 

Bevreemdend is het dan ook dat de Hoge Raad in zijn arrest van 3 1 mei 199 lS4 oordeelde 
dat de oude slaafse nabootsingsbescherming onbeperkt voortduurt, daarbij suggererend 
dat deze bescherming wezenlijk anders zou zijn dan het modelrecht. Hierin wordt de 
Hoge Raad overigens bijgevallen door Brinkhofss die stelt dat het veroorzaken van ver- 
warringsgevaar steeds onrechtmatig zou zijn en ook betrekking zou hebben op een ande- 
re categorie dan het modelrecht. Daarbij ziet men mijns inziens echter over het hoofd dat 
ook het modelrecht verwarringsgeva& als norm ter invulling van het begrip onderge- 
schikte verschillen hanteert en ook niet direct valt in te zien waarom het veroorzaken van 
nodeloos venvarringsgevaar steeds onrechtmatig zou zijn.56 Daarbij komt dat bescher- 
ming tegen nodeloos verwarringsgevaar eventueel ook ontleend kan worden aan de 
Benelux Merkenwet - en dat zelfs voor een in beginsel onbeperkte duur - wanneer het 
model ten minste onderscheidend vermogen toekomt. en niet op grond van één van de 
gronden van artikel 1, lid 2 B.M.W. van merkenrechtelijke bescherming uitgesloten 
dient te worden. 

Tegen deze achtergrond komt het mij voor dat voor een aparte en in zijn duur onbeperkte 
bescherming op grond van het recht inzake de ongeoorloofde mededinging niet direct 
een rechtvaardiging gevonden kan worden, reden waarom ik het arrest van de Hoge 
Raad inzake BorsumijIStenman dan ook weinig gelukkig acht. 

IS. Conclusie 

De Nederlandse rechtspraak ter zake van het aanhaken aan c.q. exploiteren van ander- 
mans prestatie is volop in beweging. Het Decca-arrest wekt de indruk dat de Hoge Raad 
ernaar wil streven de bakens verder uit te zetten. voor zover de materie zich - in weerwil 
van de veelal bonte casuïstiek - leent tot een meer algemene benadering. In de daarop 
volgende arresten is de Hoge Raad echter aanzienlijk zuiniger met overwegingen en lijkt 
hij het terrein vooral stap voor stap te willen verkennen. 

De jurisprudentie is geenszins uitgekristalliseerd en de verschillende arresten zijn ook 
zeker vatbaar voor kritiek. maar dat hoeft geen verbazing te wekken. wanneer men op 
een zo divers en nog onontgonnen terrein zijn koers dient uit te zetten. 

" Hof Amsterdam. 28 juni 1990. BIE. 1991. nr. 70, p. 262, n. Brinkhof (Newlong HollandlFischbeini. 
Cf. ook Verkade. "Aangepaste veroordelingen". Van der Grinten-bundel. Goed en trouwn. 1984, p. 567. " BenGH. 21 december 1990. NJ. 1991.429. n. Verkade: IER. 1990. nr. 43. p. 73: BIE. 1991. nr. 53. 

p. 203 (PrinceWan Riel). 
HR 31 mei 199 1. IER. 1991. nr. 37. p. 116. n. Vriesendorp fBorsumi,/Stenman~. 

" BIE. 199 1 .  nr. 68. p. 244. noot bij HR l december 1989. M. 1990.473 íMonteKwikform). 
'"Zie in dit verband ook Verkade. "Verwarrende verwamng". \ a11 0ve11-hut~dcl. 1981. p. 400. 
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Het zal waarschijnlijk dan ook nog een aantal jaren duren voordat de definitieve balans 
kan worden opgemaakt. Wel lijkt gezegd te kunnen worden dat deze jurisprudentie zich 
redelijk in aansluiting op hetgeen juridisch en maatschappelijk aanvaardbaar - en moge- 
lijk - is. ontwikkelt en dat de rechter zich met verve van zijn, al dan niet opgedrongen. 
taak als wetgever-plaatsvervanger kwijt. 

Th. C.I.A. van Engelen 
Advocaat te Amsterdam C 

S'accrocher à ("aanhaken aan") la prestation d'autrui: développe- 
ments dans la jurisprudence néerlandaise (résumé) 

1 Dans quelle mesure le juge peut-il. sur base du droit non écrit, accorder à des presta- 
tions qui ne sont pas protégées par une loi relative à la propriété intellectuelle, une pro- 
tection comparable à celle qu'accorde une telle loi? Depuis quelques années cette 
question a donné lieu à une jurisprudence et une doctrine abondantes. 

2 L'évolution constante de la technique a pour effet d'interpeller les praticiens du droit 
non seulement sur l'imitation des oroduits et des éléments distinctifs d'autrui. mais aussi 
sur la multiplication. par des procédés mécaniques simples, de la prestation d'autrui. 
comme par exemple le piratage de phonogrammes et de films. Plus récemment s'est dé- 
veloppé le phénomène de la vente par des tiers de décodeurs de chaînes de télévision. 

3 Dans son arrêt Decca/Holland Nautic du 27 juin 1986, le "Hoge Raad" a décidé que 
le seul fait de profiter d'une réalisation d'auuui ne constitue pas en soi un manquement à 
l'obligation générale de prudence. Le "Hoge Raad" a ensuite considéré déterminante la 
question de savoir si la balance des intérêts en cause justifie de juger qu'en raison de cir- 
constances particulières de la cause, profiter d'une réalisation d'autrui est néanmoins il- 
licite. II a ajouté à cela que si en raison de la réponse affurnative à donner à cette 
question, une protection est accordée qui ne se différencie pas essentiellement de celle 
qui est accordée par un droit absolu de propriété intellectuelle, la retenue ("terughou- 
dendheid") s'impose. La protection comparable accordée par le biais du droit de la con- 
currence requiert en principe au moins que la prestation dont il est tiré profit, soit de na- 
ture telle qu'elle doit être mise sur le même pied ("éénlijnsprestatie") que celles qui justi- 
fient l'octroi d'un tel droit. 

4 Ce qui est spécifique dans la protection assurée par le droit de propriété intellec- 
tuelle, est l'interdiction légale de reproduire ou d'exploiter l'objet d'un tel droit. 

Il convient de faire une nette distinction entre le simple fait de "s'accrocher" ("aanha- 
ken") à la prestation d'autrui, par exemple en profitant d'un marché créé par un tiers pour 
un produit déterminé en livrant des pièces de rechange pour celui-ci, et le fait d'exploiter 4 
la prestation. Une catégorie intermédiaire semble être l'exploitation indirecte, qui con- 
siste à exploiter un élément essentiel de la prestation d'autrui, par exemple l'élément 
nouveauté. 

5 La protection contre l'exploitation existe aussi en matière d'écrits non originaux et 
de droit au portrait. Selon la jurisprudence constante du "Hoge Raad", celui qui a récolté 
des informations, les a ordonnées et rendues accessibles. par exemple sous forme d'un 
écrit, peut s'opposer à l'exploitation de celui-ci par un tiers qui en éditerait une copie ser- 
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vile et intégrale. Cette soi-disante protection d'écrits ("geschnftenbescherming"), qui 
trouve son fondement dans l'article 10. alinéa 1. sub 1, de la loi hollandaise sur le droit 
d'auteur, ne s'identifie pas avec celui-ci, mais constitue une protection prétorienne ayant 
l'allure d'une protection spécifique de prestation. 

De même, une personne dont la popularité est un actif réalisable. peut s'opposer à l'ex- 
ploitation de son portrait. Son droit sur ce point trouve un certain fondement dans l'arti- 
cle 21 de la loi sur le droit d'auteur, que ne s'applique cependant qu'aux relations entre le 

,'# modèle et l'auteur du ponrait. 

6 Le juge hollandais adonc reconnu dans ces cas un droit de protection non écrit, com- 
parable à la protection du droit de propriété intellectuelle. Le critère de protection est 
qu'il s'agisse d'une prestation à mettre sur le même pied ("éénlijnsprestatie") que celles 
visées par les lois sur la propriété intellectuelle. 

7-8 L'exhortation par le "Hoge Raad" à la retenue du juge en la matière ne doit pas être 
prise à la légère. Le juge aura à tenir le juste milieu entre les intérêts particuliers et l'in- 
térêt général, en s'inspirant de la diversité des objets couverts par les différentes lois de 
protection intellectuelle, de la nature et de la durée d'une telle protection. 

9 Dans l'affaire K.N.V.B.rn.0.S.. qui opposait les organisateurs de matches de foot- 
ball à une chaîne de télévision relativement à l'émission de reportages de ces matches 
(exploitation indirecte), le "Hoge Raad" a curieusement décidé que la prestation du 
K.N.V.B. n'était pas une "éénlijnsprestatie", mais a fait droit à l'action de celui-ci sur ba- 
se du droit de propriété ou de jouissance des stades. 

10 Dans une autre affaire (Staat / Den Ouden) le "Hoge Raad a refusé à 1'Etat la pro- 
tection de compositions typographiques de textes légaux publiés dans le "Staatsblad". 
Dans ce cas. la Cour suprême a souligné l'impératif de retenrie, compte tenu de l'article 
1 1 de la loi sur le droit d'auteur qui exclut les textes légaux de la protection du droit d'au- 
teur. II me semble pourtant que la réalisation d'une composition typographique est en 
principe une "éénlijnsprestatie", notamment par analogie avec la protection de l'écrit 
non original. 

I l  En revanche, dans une procédure opposant une firme de disques à un tiers qui avait 
fait usage sans autorisation de l'enregistrement sonore de Elvis Presley. le "Hoge Raad 
a admis. par référence à la protection légale future du droit voisin de l'artiste exécutant, 
que la prestation de celui-ci est une "éénlijnsprestatie". 

12 La prestation de producteurs de phonogrammes a été qualifiée de "éénlijnspresta- 
tie" pour le méme motif. La protection leur a été accordée contre la vente de support-pi- 
rates, mais non contre la location de disques provenant de leur producteur. 

13 Avant que ne soit rendu l'arrêt Decca, le Président de la Haye avait jugé que le tiers 
qui vendait des décodeurs pour la chaîne T.V. "FilmNet" profite d'une manière sociale- 
ment inacceptable des efforts de ladite chaîne ("aanhaken am"). II ne peut être déduit de 
l'arrêt Decca que ce jugement ne pourrait plus valoir à titre de précédent. 

14 La durée illimitée de la protection invoquée sur base de l'ancienne jurisprudence en 
matière de copie servile. a été mise en doute par la jurisprudence plus récente. inspirée de 
la loi Benelux sur les dessins et modèles ou de la loi nationale sur les brevets, qui insti- 
tuent une protection limitée dans le temps. 
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Pourtant. dans un arrêt du 3 1 mai 1991, le "Hoge Raad" a estimé que l'ancienne protec- 
tion contre la copie servile a une durée illimitée. suggérant ainsi que cette protection se- 
rait essentiellement différente du droit des modèles, ce qui me paraît critiquable. 

1.5 La jurisprudence néerlandaise en matière de "aanhaken am" et d'exploitation des 
prestations d'autrui est en pleine mouvance, sur un terrain très diversifié et encore en 
friche. Il semble toutefois que cette jurisprudence se développe raisonnablement en 
fonction de ce qui est juridiquement et socialement acceptable et possible. 

C 




