
Hoofdstuk 10: Samenvatting en conclusies 

10. SAMENVATTING EN CONCLUSIES 
 
10.1 PRESTATIEBESCHERMING 
 
Prestatiebescherming ziet op het aan prestaties die niet door een wettelijk 
intellectueel eigendomsrecht bescherm worden eventueel verlenen van een 
daarmee vergelijkbare bescherming. Ook zonder het wezen van de door 
intellectuele eigendomswetten geboden bescherming nader te analyseren kan men 
stellen dat een bescherming in ieder geval vergelijkbaar is, wanneer die 
bescherming identiek is. Dit leidt derhalve tot de vraag of ongeschreven 
intellectuele eigendomsrechten wel mogelijk zijn. 
 In de literatuur is door sommigen verdedigd dat het toekennen van exclusieve 
rechten op grond van het gemene recht niet mogelijk dan wel onwenselijk zou zijn. 
Bestudering van de daarbij gehanteerde argumenten leert echter dat tegen het 
toekennen van ongeschreven intellectuele eigendomsrechten echter geen zwaarwe-
gende principiële bezwaren bestaan. Dergelijke rechten kunnen weliswaar verstrek-
kende gevolgen hebben, maar dat brengt op zich niet met zich dat zij buiten een 
wettelijk kader in beginsel niet toegekend zouden kunnen worden. Wèl is het 
wenselijk dat de rechter bij het toekennen van dergelijke rechten kan teruggrijpen op 
een naar analogie toe te passen wettelijk regime. Dit is weliswaar wenselijk maar een 
strikte voorwaarde lijkt dat niet te hoeven zijn. 
 
10.2 ONGESCHREVEN EXCLUSIEVE RECHTEN IN DE RECHTSPRAAK VAN DE 
HOGE RAAD 
 
De discussie over prestatiebescherming naar aanleiding van de recente jurisprudentie 
van de Hoge Raad, kan ten onrechte de indruk wekken dat het toekennen van onge-
schreven intellectuele eigendomsrechten een recent fenomeen zou zijn, waarmee de 
rechtspraak pas sinds kort geconfronteerd wordt. De jurisprudentie leert echter dat de 
rechter reeds gedurende vele decennia in een aantal gevallen exclusieve rechten op 
grond van het gemene recht heeft erkend.   
 Zo aanvaardde de Hoge Raad reeds aan het eind van de vorige eeuw in het 
Farina-arrest een ongeschreven exclusief recht op de handelsnaam, zonder dat 
daarvoor enige wettelijke basis voorhanden was.  
 Een wettelijke basis was wèl aanwezig bij het merkenrecht. Dat ontwikkelde 
zich onder de Merkenwet van 1893 in de periode van 1910 tot 1940 van een door de 
wetgever gecodificeerde zorgvuldigheidsnorm tot een volwaardig absoluut recht.  
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Daarmee werd het merkenrecht door de rechtspraak op één lijn gebracht met het 
eigendomsrecht, het auteursrecht en het octrooirecht, zoals Meijers opmerkte.1   
 Evenals voor het merkenrecht was voor de geschriftenbescherming een  ─  zij 
het smalle  ─  wettelijke basis voorhanden. Bij de bepaling van de inhoud van dat 
recht liet de Hoge Raad de Auteurswet echter gedeeltelijk los, door te overwegen dat 
de bepalingen van die wet slechts ten dele naar analogie van toepassing zijn. 
Daarmee is de geschriftenbescherming in wezen een ongeschreven exclusief recht.  
 Ook voor het portretrecht geldt dat een smalle wettelijke basis voor handen is, 
doordat het begrip `redelijk belang' van art. 21 Aw als kapstok fungeert. De inhoud 
van dit recht is daarmee allerminst gegeven en deze dient in wezen geheel door de 
rechtspraak te worden ingevuld. Daarbij werd door de Hoge Raad ook niet gewezen 
op enig analoog toe te passen wettelijk regime, zoals wel het geval was bij de 
geschriftenbescherming. 
 Een wettelijk handvat ontbrak geheel voor de door de Hoge Raad via het 
leerstuk van de onrechtmatige daad verleende bescherming tegen slaafse nabootsing, 
die voor tekeningen en modellen van na 1 januari 1975 vervangen is door het regime 
van de Benelux Tekeningen- en Modellenwet.  
 Een wettelijke basis was evenmin aanwezig voor de door de lagere rechtspraak 
sedert de jaren zeventig aan uitvoerend kunstenaars en producenten van fonogram-
men toegekende bescherming, welke door de Hoge Raad voor de uitvoerend 
kunstenaars gesanctioneerd werd in het Elvis Presley-arrest van 1989. Daarbij kon 
weliswaar worden geanticipeerd op de ratificatie van het Verdrag van Rome en de in 
te voeren Wet op de Naburige Rechten, maar in weerwil van de omstandigheid dat 
deze ratificatie lang op zich liet wachten, aarzelde de rechter niet om bescherming te 
verlenen. 
 Deze rechtspraak leert dat het verlenen van ongeschreven exclusieve rechten is 
derhalve niet alleen in theorie zeer wel mogelijk, maar in de praktijk ook reeds 
meermalen gerealiseerd. De rechter zocht daarbij in een aantal gevallen aanknoping 
bij een wettelijk kader, maar achtte de aanwezigheid van een naar analogie toe te 
passen wettelijk regime niet noodzakelijk, zoals bijvoorbeeld de bescherming van de 
handelsnaam aan het eind van de vorige eeuw, en  ─  van latere datum  ─  het 
portretrecht en de slaafse nabootsings-jurisprudentie illustreren.  

 
1 Meijers, NJ 1939, 535. 
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10.3 AARD EN BESCHERMING WETTELIJK ERKENDE PRESTATIES 
 
Bij de door de verschillende intellectuele eigendomswetten beschermde objecten kan 
men een onderverdeling aanbrengen tussen geestelijke prestaties enerzijds, en econo-
mische prestaties anderzijds. De laatste categorie laat zich vervolgens onderverdelen 
in onderscheidingsprestaties en vervaardigingsprestaties.  
 Geestelijke prestaties vinden bescherming in het octrooi- en auteursrecht. Object 
van bescherming is een intellectuele prestatie, en wel de nieuwe, inventieve en 
technisch toepasbare uitvindingsgedachte in geval van het octrooirecht, of de oor-
spronkelijke, zintuiglijk waarneembare vormgeving van een gedachte bij het auteurs-
recht. Wezenlijk voor een geestelijke prestatie is dat deze naar zijn aard op verschil-
lende wijzen en in verschillende gedaanten kan worden toegepast. Deze bijzondere 
aard van geestelijke prestaties brengt met zich dat zowel het octrooirecht als het 
auteursrecht in beginsel bescherming bieden tegen de verschillende vormen waarin 
de beschermde prestatie zich laat exploiteren. Kenmerkend voor deze rechten is dan 
ook dat de beschermingsomvang niet beperkt is tot de rechtscheppende prestatie als 
zodanig, maar evenzeer betrekking heeft op andere toepassingen daarvan, onaf-
hankelijk van de vraag of de originaire rechthebbende bij de inspanningen die tot het 
ontstaan van het recht aanleiding gaven al dan niet het oog had op, of rekening hield 
met (de mogelijkheid van) dergelijke toepassingen. 
 Bij de overige intellectuele eigendomsrechten is het voorwerp van de bescher-
ming primair gelegen in een prestatie, die een bepaalde economische waarde 
vertegenwoordigt. Bij economische prestaties is geen creatieve of inventieve intellec-
tuele inspanning vereist, maar staat de waarde in het economisch verkeer van de 
desbetreffende prestatie centraal. Bij de economische prestaties kan een nader 
onderscheid worden aangebracht tussen onderscheidings- en vervaardigings-
prestaties. 
 Bij onderscheidingsprestaties is het wezenlijke van de beschermde prestatie 
gelegen in de waarde die het beschermde object in het economisch verkeer heeft of 
kan verwerven als middel om te onderscheiden. Dat kan een merk zijn voor waren of 
diensten, een naam voor een onderneming, het uiterlijk van een gebruiksvoorwerp of 
het portret van een persoon met een verzilverbare populariteit. De economische 
waarde van deze onderscheidingsprestaties is niet beperkt tot de enkele mogelijkheid 
om het te onderscheiden object daardoor identificeerbaar te maken. Die waarde is 
evenzeer gelegen in de omstandigheid dat door het gebruik van een bepaald onder-
scheidingsmiddel een toegevoegde waarde kan ontstaan, doordat het publiek een 
bepaald object of een bepaalde dienst wil, juist omdat een bepaald onderschei-
dingsmiddel daarvoor gebruikt wordt. Dat kan zowel het geval zijn bij het gebruik 
van een bepaald merk, maar evenzeer bij het gebruik van een bepaalde vormgeving 
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of het gebruik van de afbeelding van een `beroemdheid'. De enkele omstandigheid 
dat een bepaald onstoffelijk object in staat is een dergelijke functie te vervullen  ─  
ofwel een zeker onderscheidend vermogen bezit  ─  doet in beginsel de aanspraak op 
bescherming ontstaan. Die kenmerkt zich vervolgens doordat grosso modo 
bescherming wordt geboden tegen de exploitatie van het onderscheidend vermogen 
dat een bepaalde prestatie op een bepaald terrein heeft opgebouwd. Daarbij staat de 
exploitatie als onderscheidingsmiddel van objecten, die een zekere verwantschap 
vertonen met de objecten waarvoor de prestatie onderscheidend vermogen heeft 
verworven, voorop. Het is in wezen de aan een bepaald onderscheidingsprestatie 
verbonden goodwill en de exploitatie daarvan, die bij onderscheidingsprestaties aan 
de orde is. 
 Bij vervaardigingsprestaties is het wezenlijke van de beschermde prestatie 
gelegen in de omstandigheid dat een bepaald immaterieel voorwerp is gerealiseerd. 
Dat kan variëren van een nieuw plantenras tot een topografie voor een halfge-
leiderprodukt, of van een niet-oorspronkelijk geschrift tot de uitvoering van een werk 
door een uitvoerend kunstenaar. De enkele omstandigheid dat een bepaald onstof-
felijk object is vervaardigd doet in beginsel de aanspraak op bescherming ontstaan. 
Die kenmerkt zich doordat grosso modo bescherming wordt geboden tegen de 
exploitatie van de vervaardigde prestatie, waarbij het derden veelal wel is toegestaan 
om op hun beurt een dergelijke prestatie te vervaardigen. 
 
10.4 HET WEZENLIJKE VAN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN 
 
Kenmerkend voor de verschillende intellectuele eigendomswetten is allereerst dat 
steeds sprake is van een concreet immaterieel object waar de geboden bescherming 
betrekking op heeft. Hoewel bescherming geboden wordt aan onstoffelijke objecten 
is steeds sprake van een concreet  ─  als zodanig af te bakenen  ─  object. Prestaties 
die niet tot een dergelijk concreet object geleid hebben, maar enkel tot een `samenstel 
van omstandigheden', zijn geen voorwerp van de intellectuele eigendomsrechten.  
 Kenmerkend voor intellectuele eigendomsrechten is niet alleen dat zij bescher-
ming bieden aan concrete immateriële objecten, maar evenzeer dat zij exclusieve 
rechten met een specifieke inhoud en omvang verlenen.  
 Specifiek voor de inhoud van een door een intellectueel eigendomsrecht 
geboden bescherming is dat die niet betrekking heeft op iedere vorm van gebruik van 
het concrete immateriële object van dat recht, maar in beginsel beperkt is tot vormen 
van commercieel gebruik. Als regel geldt dat slechts wanneer het object van dat recht 
wordt `uitgebaat' sprake is van een inbreuk. Wanneer het gebruik  
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slechts informatief of niet-commercieel van aard is, kan de rechthebbende zich in de 
regel niet daartegen verzetten.  
 Typerend voor de omvang van de door een intellectueel eigendomsrecht 
geboden bescherming is vervolgens dat die beperkt is tot rechtstreeks gebruik van 
het object. Wanneer dat object slechts indirect wordt gebruikt doordat men zich daar 
alleen maar door laat inspireren, dan wel enkel voortbouwt op of aanhaakt aan dat 
object is als regel evenmin sprake van inbreuk. 
 De inhoud en omvang van de door een intellectueel eigendomsrecht geboden 
bescherming is derhalve beperkt tot het rechtstreeks commercieel gebruik  ─  ofwel 
het exploiteren  ─  van het object van het recht.  
 Kenmerkend voor intellectuele eigendomsrechten is voorts dat zij absolute 
rechten zijn, die als regel exclusieve bevoegdheden op het object van het recht 
verschaffen.  
 Wanneer men, samenvattend, in ogenschouw neemt dat intellectuele eigen-
domsrechten exclusieve bevoegdheden verschaffen inzake het rechtstreeks commer-
cieel gebruik van concrete immateriële objecten, laten intellectuele eigendomsrechten 
zich derhalve omschrijven als exclusieve exploitatierechten op concrete immateriële 
objecten. 
 
10.5 RECHTSGROND 
 
De rechtsgrond voor het toekennen van exclusieve exploitatierechten op concrete 
immateriële objecten kan gevonden worden in het beginsel dat men een zekere 
aanspraak heeft op een (materieel of immaterieel) object dat men heeft voortge-
bracht. Dit beginsel kan op zijn beurt herleid worden tot beginselen als een recht op 
het resultaat van eigen arbeid, van de persoonlijkheid of van financiële inspanningen. 
Deze beginselen klinken ook door in de strafrechtelijke jurisprudentie waarbij een 
ruime bescherming wordt geboden aan `goederen' c.q. objecten met vermogen-
swaarde. Deze beginselen leiden op het terrein van de intellectuele eigendom c.q. de 
ongeoorloofde mededinging tot de regel dat iemand in beginsel gerechtigd is tot de 
exclusieve exploitatie van een door hem voortgebracht concreet immaterieel object. 
 Tegenover deze op rechtvaardigheidsoverwegingen geïnspireerde aanspraak op 
bescherming staan echter op het algemeen belang geïnspireerde beginselen als de 
vrijheid van informatie, de vrijheid van techniek en de vrijheid van mededinging, die 
met zich brengen dat slechts binnen zekere grenzen bescherming aan prestaties kan 
worden geboden. Deze beginselen brengen met zich dat bijv. als uitgangspunt 
genomen dient te worden dat techniek en informatie als regel vrij dienen te zijn en de 
inhoud van de geboden bescherming daaraan zo min mogelijk afbreuk dient te doen.  
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Evenzo brengen deze beginselen met zich dat de beschermingsomvang zijn 
begrenzing dient te vinden daar waar een immaterieel object slechts als inspiratiebron 
door een derde wordt gebruikt c.q. daaraan alleen maar wordt aangehaakt. Deze 
beginselen hebben dan ook tot gevolg dat een intellectueel eigendomsrecht slechts 
betrekking dient te hebben op rechtstreeks commercieel gebruik  ─  ofwel exploitatie 
 ─  van het object.  
  Intellectuele eigendomsrechten vormen een uitzondering op de algemene regels 
van de vrijheid van mededinging, van techniek en van informatie. Het algemeen 
belang vereist om die reden evenzeer dat het object van de door een intellectueel 
eigendomsrecht gemaakte uitzondering op die regel zich laat afbakenen van het 
publiek domein. Zodoende vordert het algemeen belang dat intellectuele eigendoms-
rechten niet voor iedere prestatie toegekend kunnen worden, maar alleen wanneer 
sprake is van een concreet immaterieel object. Wanneer zo'n object ontbreekt, ofwel 
slechts sprake is van een samenstel van omstandigheden dan is een exclusief recht op 
de exploitatie daarvan als regel niet op zijn plaats. 
 Voor het vinden van een balans tussen het recht op bescherming van een object 
dat men heeft voortgebracht, enerzijds, en de vrijheid van mededinging, techniek en 
informatie anderzijds, kan het beginsel van de ongerechtvaardigde verrijking als 
hulpmiddel fungeren. Dit beginsel illustreert allereerst dat de crux gelegen is in de 
vraag wanneer een verrijking ongerechtvaardigd is. Gelet op de door het algemeen 
belang geïnspireerde beginselen van vrijheid van informatie, techniek en mede-
dinging, dient immers als uitgangspunt genomen te worden dat een verrijking als 
regel gerechtvaardigd is.  
 Zoals hiervoor aangegeven leren de aan het intellectuele eigendoms- en mede-
dingingsrecht ten grondslag liggende beginselen dat exclusieve rechten slechts 
gerechtvaardigd zijn voor zover zij betrekking hebben op bepaalde mededin-
gingshandelingen, te weten het rechtstreeks commercieel gebruik  ─   het exploiteren 
 ─  van een beschermd object. Het beginsel van de ongerechtvaardigde verrijking 
laat zich in dit verband derhalve concretiseren tot het beginsel van de ongerechtv-
aardigde exploitatie van concrete immateriële objecten. Is geen sprake van 
exploitatie, maar enkel van aanhaken aan, of wordt geen concreet immaterieel object 
geëxploiteerd dan is een verrijking als regel niet ongerechtvaardigd.   
 
10.6 MOGELIJKHEDEN PRESTATIEBESCHERMING 
 
Wanneer men beziet wat wezenlijk is voor intellectuele eigendomsrechten en de aan 
het mededingingsrecht ten grondslag liggende beginselen in ogenschouw neemt, dan 
blijkt dat het omslagpunt tussen geoorloofd mededingen en het ongeoorloofd 
profiteren ligt bij het exploiteren van concrete immateriële objecten. 
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 De enkele omstandigheid dat sprake is van een concreet immaterieel object is 
echter niet voldoende is om voor bescherming op grond van een intellectueel 
eigendomsrecht in aanmerking te komen. Afhankelijk van de aard van de prestaties 
zal het desbetreffende concrete immateriële object evenzeer dienen te voldoen aan de 
verder nog, naar analogie met de wettelijk beschermde prestaties, te stellen eisen. Dit 
brengt derhalve met zich dat alleen terzake van prestaties die op één lijn geplaatst 
kunnen worden met wettelijke beschermde prestaties  ─  éénlijnsprestaties  ─  geldt 
dat het exploiteren daarvan als regel ongeoorloofd is. Is daarentegen géén sprake van 
exploiteren of betreft het géén éénlijnsprestatie dan is bescherming als regel niet op 
zijn plaats, tenzij sprake is van bijkomende omstandigheden. Een algemene regel  ─  
zoals voor het exploiteren van éénlijnsprestaties  ─  kan daarvoor niet gegeven 
worden, aangezien de omstandigheden van het geval dan van doorslaggevende 
betekenis zijn.  
 De mogelijkheden voor prestatiebescherming zijn derhalve beperkt tot éénlijn-
sprestaties en specifieke handelingen, te weten exploiteren. 
  Wanneer men de aard van de verschillende wettelijke beschermde prestaties en 
de door de wet geboden bescherming in ogenschouw neemt, evenals de aan het 
systeem van het intellectuele eigendomsrecht ten grondslag liggende beginselen, dan 
is er in principe ruimte voor het toekennen van ongeschreven intellectuele eigen-
domsrechten inzake het exploiteren van éénlijnsprestaties. Of die ruimte ook in 
concreto kan worden ingevuld is vervolgens afhankelijk van de aard van de presta-
ties. 
 Zo lijkt die ruimte te ontbreken wanneer het de bescherming van geestelijke 
prestaties betreft. Aan de vrijheid van informatie en de vrijheid van techniek lijkt een 
zodanig sterke negatieve reflexwerking te moeten worden toegekend, dat bescher-
ming van geestelijke prestaties buiten het kader van de Rijksoctrooiwet of de 
Auteurswet als regel niet mogelijk is. 
 Aan de vrijheid van techniek dient vervolgens ook buiten het terrein van de 
geestelijke prestaties grote betekenis te worden toegekend. Dit beginsel is dermate 
fundamenteel voor het systeem van het intellectuele eigendomsrecht dat bescherming 
van techniek buiten het domein van de Rijksoctrooiwet in beginsel niet mogelijk is. 
 De vrijheid van informatie speelt buiten het terrein van de geestelijke prestaties 
vooral een rol bij de eventuele bescherming van nieuws. Artikel 10 EVRM en de 
vrijheid van de informatie lijken zich niet te verzetten tegen het toekennen van een 
zekere bescherming aan nieuws. Wel zal de vrijheid van informatie met zich kunnen 
brengen dat een nieuwsgarende instantie het gebruik van het nieuws mogelijk niet zal 
kunnen verbieden, maar wellicht genoegen zal dienen te nemen met een recht op een 
redelijke vergoeding. 
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 Deze restricties daargelaten ziet het er echter naar uit dat op terrein van de 
onderscheidings- en vervaardigingsprestaties geen zwaarwegende bezwaren bestaan 
tegen het erkennen van ongeschreven exclusieve rechten op onderscheidings- of 
vervaardigingsprestaties. 
 Voor onderscheidingsprestaties zal dan wel als voorwaarde moeten gelden dat 
het bewuste object onderscheidend vermogen bezit. Wanneer deze voorwaarde 
echter wordt vervuld kan in beginsel ieder onderscheidingsmiddel voor bescherming 
in aanmerking komen. Aan de wettelijke regelingen van de BTMW, de BMW, de 
Handelsnaamwet of het portretrecht kunnen in dit opzicht in beginsel geen negatieve 
reflexwerkingen worden toegekend. In het bijzonder ook vanwege het beginsel van 
de vrijheid van mededinging dient ook hier steeds de voorwaarde gesteld te worden 
dat sprake is van een concreet immaterieel object. Dit brengt met zich dat goodwill 
als zodanig  ─  los van een concreet immaterieel object waarin zij `belichaamd' wordt 
 ─  niet voor bescherming in aanmerking kan komen. De enkele omstandigheid dat 
iets economische waarde heeft c.q. gewild is rechtvaardigt nog geen exclusieve 
aanspraken. Mededinging is immers primair de strijd om de gunst van de afnemer, 
ofwel goodwill. Deze goodwill is dientengevolge als object van deze strijd 
`vogelvrij'. Slechts voor de bij die strijd gebruikte (onderscheidings-)middelen 
kunnen exclusieve aanspraken gehonoreerd worden. 
 Voor vervaardigingsprestaties geldt dat een nadere beschouwing van de 
Chipswet, geschriftenbescherming en de Wet op de Naburige Rechten leert dat naast 
deze wettelijke erkende vervaardigingsprestaties in beginsel evenzeer voor andere 
vervaardigingsprestatie exclusieve rechten kunnen worden gehonoreerd. Een 
uitzondering dient slechts gemaakt te worden voor het kwekersrecht, waaraan in 
beginsel wèl een negatieve reflexwerking lijkt te moeten worden toegekend, in het 
bijzonder voor fokkerij-prestaties, gelet op het beginsel van de vrijheid van natuurlijk 
materiaal. Voor prestaties van producenten, uitgevers, organisatoren en personen, die 
zich op één lijn laten stellen met de prestaties, die in de Wet op de Naburige Rechten 
bescherming vinden  ─  zoals bijv. sporters  ─  bestaat in beginsel echter ruimte voor 
het toekennen van ongeschreven intellectuele eigendomsrechten. 
 
10.7 PRESTATIEBESCHERMING IN DE RECHTSPRAAK 
 
Bestudering van de jurisprudentie leert dat de rechtspraak over het algemeen de 
mogelijkheden voor het erkennen van ongeschreven exclusieve rechten op bevredi-
gende wijze heeft weten te hanteren. 
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 De rechtspraak van de Hoge Raad over het louter aanhaken aan andermans 
inspanningen c.q. het enkele profiteren van prestaties geeft van het Leesportefeuille 
II- tot en met het Transportwagen-arrest een consistent beeld te zien. Uitgaande van 
het beginsel van de vrijheid van handel en bedrijf stelt de Hoge Raad consequent 
voorop dat het enkele profijt trekken van andermans prestatie op zichzelf niet in strijd 
is met de in het maatschappelijk verkeer in acht te nemen zorgvuldigheid, ook niet 
wanneer daardoor schade wordt berokkend. Slechts op grond van bijkomende 
omstandigheden kan tot onrechtmatigheid worden geconcludeerd. Wanneer men de 
uitspraak van de Hoge Raad in het Decca-arrest plaatst naast de uitspraken van de 
lagere rechter in de FilmNet-zaken, dan lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat de uit-
spraken in de FilmNet-zaken ook niet in conflict zijn met de leer van de Hoge Raad, 
gezien enige bijzondere bijkomende omstandigheden, die in die procedures aan de 
orde waren. 
 De uitspraken van de rechter waarin het exploiteren van concrete immateriële 
objecten  ─  ofwel het toekennen van ongeschreven intellectuele eigendomsrechten  
─  aan de orde was zijn over het algemeen in lijn met de hier aangegeven regels. 
 Bescherming van geestelijke prestaties buiten het domein van het octrooi- of 
auteursrecht lijkt zich in de rechtspraak niet te hebben voorgedaan.   
 Aan de wettelijke intellectuele eigendomsrechten voor 
onderscheidingsprestaties kent de rechter geen negatieve reflexwerking toe, zodat 
aan onderscheidingsprestaties ook regelmatig ongeschreven exclusieve rechten 
worden toegekend, onder analoge toepassing van het merken- en handelsnaamrecht. 
De rechtspraak heeft zo onder meer bescherming verleend aan allerhande onder-
scheidingsmiddelen, die voor goederen, diensten, organisaties of personen worden 
gebruikt. 
 De rechter acht in het algemeen ook bescherming van vervaardigingsprestaties 
mogelijk, zij het dat deze materie wat weerbarstiger is dan die van de onderschei-
dingsprestaties. Voor kweekprestaties en inwendige constructies geldt dat een sterke 
negatieve reflexwerking voor de Zaaizaad en Plantgoedwet en het beginsel van de 
vrijheid van techniek in de jurisprudentie ook wordt gehonoreerd. Terzake van de 
overige vervaardigingsprestaties heeft de rechter in het algemeen zijn weg weten te 
vinden en bescherming aan deze éénlijnsprestaties verleend. Een duidelijke dissonant 
wordt in dit opzicht slechts gegeven door het KNVB-arrest van de Hoge Raad, 
waaraan naar mijn mening geen precedentwaarde behoort te worden toegekend. 
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10.8 RECHTSKARAKTER 
 
De vraag rijst hoe vormen van prestatiebescherming juridisch gekwalificeerd dienen 
te worden. Is sprake van een overtreding van een maatschappelijke zorgvuldigheids-
norm of schending van een ongeschreven subjectief recht? 
 Ongeschreven exclusieve exploitatierechten op concrete immateriële objecten  ─ 
 ofwel ongeschreven intellectuele eigendomsrechten  ─  kunnen voldoen aan de 
kenmerken van het normaal-type van een subjectief recht. Zo is er sprake van een 
bijzondere door het recht toegekende bevoegdheid terzake van de exploitatie van het 
concrete immaterile object, welke bevoegdheid een speciaal en zelfstandig karakter 
draagt. Ongeschreven intellectuele eigendomsrechten  ─  zoals bijv. het portretrecht 
of de geschriftenbescherming  ─  plegen ook van een etiket voorzien te worden en 
als eenheid door het recht behandeld te worden. Ongeschreven intellectuele eigen-
domsrechten laten zich dan ook  ─  evenals wettelijk erkende intellectuele eigen-
domsrechten  ─  kwalificeren als subjectieve rechten, en wel meer in het bijzonder 
subjectieve vermogensrechten. 
 De bescherming die eventueel binnen het kader van het recht inzake de onge-
oorloofde mededinging op grond van bijkomende omstandigheden tegen het enkele 
profiteren van andermans prestaties kan worden verleend, kan daarentegen niet als 
een subjectief recht worden gekwalificeerd daar deze bescherming niet aan de 
kenmerken van het normaal-type van een subjectief recht voldoet. De omstandigheid 
dat als regel geen sprake is van ongeoorloofd handelen, tenzij er sprake is van 
bijkomende  ─  van geval tot geval verschillende  ─  omstandigheden illustreert 
reeds dat niet gesproken kan worden van een bijzondere door het recht erkende 
bevoegdheid.  
 Een belangrijk verschil in de positie, die men aan een subjectief vermogensrecht 
respectievelijk aan een zorgvuldigheidsnorm kan ontlenen, is daarin gelegen dat de 
rechthebbende op een subjectief vermogensrecht een op voorhand bestaand  ─  en in 
beginsel overdraagbaar en vererfbaar  ─  recht heeft, waardoor de exploitatiemo-
gelijkheden van de geboden bescherming eenvoudiger zijn dan wanneer slechts 
sprake is van een enkel op een zorgvuldigheidsnorm gebaseerde bescherming. Aan 
een dergelijk eenvoudig overdraagbaar en exploiteerbaar recht bestaat in het 
maatschappelijk verkeer in de regel ook behoefte wanneer voor een bepaalde 
prestatie aanspraak gemaakt wordt op bescherming tegen exploitatie.  
 Naar nieuw burgerlijk recht geldt ingevolge art. 3:83 lid 3 BW  ─  in afwijking 
van het oude burgerlijke recht  ─  dat de overdraagbaarheid van ongeschreven 
rechten op onstoffelijke voorwerpen is uitgesloten, tenzij de wet anders bepaalt. 
Daardoor is sprake van een fundamentele breuk met het oude burgerlijke recht, dat  
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de regel kent dat een recht overdraagbaar is, tenzij de wet of de aard van het recht 
zich daartegen verzet. Ongeschreven intellectuele eigendomsrechten zijn daardoor 
naar nieuw burgerlijk recht niet meer overdraagbaar. Dit brengt tevens met zich dat 
op dergelijke rechten geen beperkte rechten gevestigd kunnen worden, omdat art. 
3:81 lid 1 BW daarvoor overdraagbaarheid van het hoofdrecht vereist. Dit kan de 
ontwikkeling en exploiteerbaarheid van de objecten van deze vermogensrechten 
belemmeren, bijv. door de moeilijkheden die dit bij financiering kan opleveren.  
 Principiële of zwaarwegende argumenten voor deze drastische ingrepen ontbre-
ken, terwijl de gevolgen bepaald verstrekkend zijn. Het risico bestaat dat het nieuwe 
burgerlijk recht zonder ingrijpen van de wetgever reeds op korte termijn niet meer 
naar behoren in staat zal zijn de verdere maatschappelijke ontwikkelingen op dit 
terrein adequaat te volgen. Het resultaat daarvan zal een verstarring van het recht 
opleveren, hetgeen niet strookt met de bedoelingen van de wetgever. Bij gebreke van 
overtuigende argumenten voor invoering van dit nieuwe regime  ─  en gezien de 
duidelijke nadelen daarvan  ─  lijkt het dan ook raadzaam art. 3:83 BW zodanig te 
wijzigen dat het aansluit bij het oude recht. Dit systeem heeft immers steeds naar 
tevredenheid gefunctioneerd en biedt zowel aan de wetgever als aan de rechter alle 
ruimte om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan. Lid 1 van artikel 3:83 BW 
dient naar mijn oordeel als volgt geredigeerd te worden: vermogensrechten zijn 
overdraagbaar, tenzij de wet of de aard van het recht zich tegen een overdracht 
verzet. Lid 3 van dit artikel kan komen te vervallen. 
 De licentie is een belangrijk instrument bij de exploitatie van  ─  geschreven en 
ongeschreven  ─  intellectuele eigendomsrechten. De vraag rijst wat de juridische 
status van de licentie is, meer in het bijzonder van de licentie die door mij wordt 
gekwalificeerd als de licentie in enge zin. De licentie in enge zin onderscheidt zich 
van de licentie in ruime zin doordat bij de licentie in enge zin een zekere heer-
schappij over de exploitatie van het object van het intellectuele eigendomsrecht 
verleend wordt. Bij de licentie in ruime zin daarentegen is slechts sprake van een 
`niet-aanvalsverdrag', waarbij in beginsel zelfs irrelevant kan zijn of de andere partij 
bij gebreke van deze toestemming inbreuk zou maken. 
 Allereerst rijst de vraag in hoeverre de licentie werking tegenover derden 
toekomt in die zin dat een licentiehouder tegen een inbreuk op het intellectuele 
eigendomsrecht kan optreden. Dit betreft de kwestie in hoeverre aan de licentie een  
─  goederenrechtelijke  ─  exclusieve werking kan toekomen. Een dergelijke 
exclusieve werking laat zich rechtvaardigen door de omstandigheid dat de licentiene-
mer een zelfstandig belang bij de exclusieve exploitatie van het object van het 
intellectueel eigendomsrecht heeft. De belangen van de licentienemer zijn dan ook in 
grote mate gelijk aan die van de rechthebbende, zodat het toekennen van een  
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exclusief recht aan de licentienemer zich laat rechtvaardigen door dezelfde argumen-
ten die gelden voor het toekennen het intellectuele eigendomsrecht. Tevens is van 
belang dat de licentienemer evenals de rechthebbende een gedeelte van de 
heerschappij over het object van het recht verwerft en zijn positie dan ook te 
vergelijken is met die van de houder van een beperkt goederenrechtelijk recht, zoals 
bijv. vruchtgebruik, waaraan ook exclusieve werking toekomt. Alhoewel het 
toekennen van exclusieve werking aan de licentie een controversieel onderwerp is in 
de rechtspraak en literatuur, is naar mijn oordeel de conclusie gerechtvaardigd dat er 
geen zwaarwegende argumenten bestaan om aan de licentie in enge zin exclusieve 
werking te ontzeggen. In het Elvis Presley-arrest verleende de Hoge Raad ook 
exclusieve werking aan de houder van een licentie in enge zin onder het ongeschre-
ven recht van de uitvoerend kunstenaar. In het latere arrest inzake NVPI/Snelleman 
onderschreef de Hoge Raad dit oordeel, waarmee deze kwestie in beginsel beslist 
lijkt te zijn.  
 Vervolgens rijst de vraag in hoeverre de licentie in enge zin als een beperkt recht 
in de zin van art. 3:8 BW kan worden aangemerkt. Een belangrijk gevolg van het 
kwalificeren van de licentie als een beperkt recht is voor de licentienemer daarin 
gelegen dat hij in de uitoefening van zijn recht niet gefrustreerd kan worden door een 
latere verkrijger van het intellectuele eigendomsrecht waarop de licentie rust. Het 
lijkt redelijk en billijk  ─  en bovendien ook praktisch  ─  om de licentie als een 
beperkt recht op een intellectueel eigendomsrecht aan te kunnen merken. Het nieuw 
burgerlijk recht sluit deze mogelijkheid echter uit omdat art. 3:81 lid 1 BW voor het 
vestigen van een beperkt recht overdraagbaarheid van het recht verlangt, hetwelk 
voor ongeschreven rechten is uitgesloten door art. 3:83 lid 3 BW.  
 
10.9 AMERIKAANS RECHT 
 
De ontwikkeling van de `misappropriation-doctrine' in het Amerikaanse recht biedt 
interessant materiaal voor het leerstuk prestatiebescherming. De Amerikaanse 
jurisprudentie is reeds sedert het begin van deze eeuw met de vraag geconfronteerd 
in hoeverre men op grond van ongeschreven recht een met een intellectueel eigen-
domsrecht vergelijkbare bescherming kan toekennen en heeft zich daarbij over een 
breed scala van `gevallen' heeft kunnen uitlaten.  
 De Amerikaanse rechtspraak over de misappropriation doctrine geeft 
uiteindelijk een redelijk consistent beeld. Bescherming wordt veelal niet verleend 
indien er slechts sprake is van louter aanhaken aan andermans prestatie, zoals 
ingeval van het aanhaken aan een door een derde gecreëerde markt voor een produkt. 
Bescherming wordt in beginsel wel verleend ingeval van exploiteren van 
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immateriële objecten, die kunnen worden aangemerkt als the result of organization 
and the expenditure of labor, skill and money, and which is salable for money, zoals 
het in de INS-beslissing geformuleerd werd.  
 Na enige aarzeling over de vraag in hoeverre een wettelijke grondslag voor het 
toekennen van een dergelijke bescherming nodig zou zijn, heeft de Amerikaanse de 
rechter sedert de jaren vijftig geen bezwaar gezien in het toekennen van bescherming 
op grond van ongeschreven recht. De rechtspraak over het right to publicity leert dat 
de Amerikaanse rechter ook met zoveel woorden een common law (intellectual) 
property right mogelijk acht en dat het mogelijk is dit recht in beginsel ook als een 
overdraagbaar en vererfbaar property right te behandelen. 
 De enige fundamentele beperking wordt vooralsnog slechts ingegeven door 
overwegingen van federaal constitutioneel recht. Dit betreft de vraag in hoeverre een 
negatieve reflexwerking  ─  preemptive effect  ─  dient te worden toegekend aan de 
federale wetgeving inzake patents en copyright. Na een reeks beslissingen van de 
U.S. Supreme Court zijn de grenzen van de preemption doctrine redelijk in kaart ge-
bracht. Buiten het domein van de Patent en Copyright Clause van de Amerikaanse 
Constitution zijn de staten in beginsel vrij om bescherming te verlenen. Ook indien 
een prestatie binnen het bereik van de Patent en Copyright Clause ligt, of anderszins 
binnen het bereik van federale wetgeving valt, maar de federale wetgever niet geacht 
kan worden een bepaalde materie uitputtend te hebben willen regelen zijn de staten 
in beginsel vrij bescherming te verlenen, wanneer deze maar niet met de doelstellin-
gen van het federale recht in conflict komt.  
 Binnen deze grenzen is een indrukwekkende case law tot ontwikkeling 
gekomen waarin terzake van het exploiteren van andermans op geld waardeerbare 
immateriële prestaties veelal bescherming wordt verleend. Met name het right to 
publicity heeft zich in het recht van een groot aantal staten ontwikkeld tot een 
krachtig ongeschreven exclusief recht dat door de U.S. Supreme Court in zijn 
Zacchini-arrest ook werd gesanctioneerd.  
 
10.10 TENSLOTTE 
 
Geconcludeerd kan worden dat prestatiebescherming mogelijk is, zij het in een 
beperkte mate. Een bescherming die vergelijkbaar is met een wettelijk intellectueel 
eigendomsrecht kan als regel slechts verleend worden wanneer sprake is van een 
éénlijnsprestatie  ─  een concreet immaterieel object  ─  en exploitatie daarvan aan 
de orde is. Ontbreekt een éénlijnsprestatie of is geen sprake van exploitatie dan is het 
verlenen van een met een intellectueel eigendomsrecht vergelijkbare bescherming 
niet op zijn plaats. In dat geval kan eventueel wel sprake zijn van ongeoorloofd 
handelen, maar dat is dan afhankelijk van de vraag in hoeverre bijkomende omstan-
digheden een dergelijk oordeel rechtvaardigen. 
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 Of, en in welke vorm, bescherming tegen de exploitatie van een concreet 
immaterieel object gegeven kan worden is afhankelijk van de aard van de desbetref-
fende éénlijnsprestatie. Betreft het een geestelijke prestatie dan zal dat als regel niet 
mogelijk zijn vanwege de aan het octrooi- en auteursrecht toe te kennen negatieve 
reflexwerking. In geval van een onderscheidingsprestatie daarentegen zal in de regel 
bescherming verleend kunnen worden op voorwaarde dat de desbetreffende éénlijn-
sprestatie een zeker onderscheidend vermogen bezit. Bij vervaardigingsprestaties zal 
eveneens in beginsel bescherming mogelijk zijn, behalve voor wat betreft de aan het 
kwekersrecht verwante prestaties, omdat aan dat recht een sterke negatieve reflex-
werking dient te worden toegekend. Bij al deze prestaties geldt bovendien dat het 
beginsel van de vrijheid van techniek en het beginsel van de vrijheid van informatie 
ook een negatieve reflexwerking dient te worden toegekend. 
 Binnen deze grenzen kan naar mijn mening op grond van ongeschreven recht 
een bescherming worden verleend die niet alleen vergelijkbaar, maar zelfs identiek is 
aan de door een wettelijk intellectueel eigendomsrecht verleende bescherming. Naar 
mijn oordeel bestaan er geen zwaarwegende principiële bezwaren tegen het 
toekennen van ongeschreven exclusieve exploitatierechten op éénlijnsprestaties, 
zodat het toekennen van ongeschreven intellectuele eigendomsrechten mogelijk is.  
 Het ontbreken van een wettelijk kader betekent niet dat deze rechten als van een 
andere orde dan de wettelijke intellectuele eigendomsrechten worden aangemerkt. 
Naar nieuw burgerlijk recht bestaan er echter twee beperkingen voor de juridische 
positie van ongeschreven intellectuele eigendomsrechten, te weten dat zij niet 
overdraagbaar zijn en daardoor een op die rechten te verlenen licentie ook niet als 
een beperkt recht kan worden gekwalificeerd. Deze twee afwijkingen lijken echter 
door de wetgever niet werkelijk beoogd te zijn en daarvoor bestaan ook geen 
zwaarwegende argumenten. Het nieuw burgerlijk recht behoeft op deze punten 
aanpassing, al was het maar om de aansluiting bij de verdere maatschappelijke 
ontwikkelingen niet te verliezen. 
 De omstandigheid dat binnen de hier aangegeven grenzen ongeschreven 
intellectuele eigendomsrechten voor éénlijnsprestaties bestaanbaar zijn, brengt met 
zich dat het intellectuele eigendomsrecht in staat zal kunnen zijn om naar behoren in 
te spelen op de verdere technologische en economische ontwikkelingen en de 
verschillende mogelijk nog niet in een wettelijk kader in te passen éénlijnsprestaties 
op adequate wijze onderdak te bieden wanneer dat gerechtvaardigd is. Voordeel 
hiervan is dat de wetgever wanneer zich een nieuw fenomeen aandient niet 
genoodzaakt is om  ─  wellicht overhaast  ─  tot actie over te gaan, maar de 
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ontwikkelingen in de rechtspraktijk kan afwachten, aangezien de rechter in beginsel 
alle mogelijkheden heeft om het terrein `stap voor stap' te verkennen. Afhankelijk 
van de ontwikkeling van de jurisprudentie kan de wetgever dan zo nodig verder 
optreden. Dit laat uiteraard onverlet dat het in bepaalde gevallen opportuun kan zijn 
dat de wetgever vanwege de op het spel staande maatschappelijke belangen en de 
aan het ontbreken van wetgeving klevende onzekerheden, of vanwege internationale 
of EG-verplichtingen, wel in een vroeg stadium optreedt.  
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