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3. AARD EN BESCHERMINGSOMVANG INTELLECTUELE EIGENDOMS- 
RECHTEN 

 
3.1 INLEIDING 
 
Tegen het verlenen van ongeschreven exclusieve rechten, die identiek zijn aan de 
door een intellectuele eigendomswet toegekende bescherming, bestaan geen 
zwaarwegende bezwaren en de jurisprudentie leert dat de rechter ook reeds voor 
een groot aantal prestaties dergelijke ongeschreven rechten heeft erkend.  
 De vraag rijst dan wanneer een bescherming daadwerkelijk identiek is aan, 
dan wel vergelijkbaar met, de door een intellectueel eigendomsrecht verleende 
bescherming. Voor de beantwoording van die vraag is het van belang nader stil te 
staan bij de door de verschillende intellectuele eigendomswetten verleende 
bescherming. 
 De geboden bescherming is niet voor alle intellectuele eigendomswetten 
gelijk. Het octrooirecht verleent een andere bescherming dan bijv. het merken- of 
het auteursrecht. Dit verschil in bescherming houdt verband met de aard van de 
door die rechten beschermde prestatie. Voor een goed inzicht in de door een 
intellectuele eigendomswet geboden bescherming dient dan ook niet alleen stil 
gestaan te worden bij de inhoud en omvang van de door die wet geboden 
bescherming, maar ook bij de aard van de beschermde prestatie.  
 Voor alle intellectuele eigendomswetten geldt dat zij bescherming bieden aan 
prestaties die onstoffelijk  ─  immaterieel  ─  van aard zijn. Daarbij kan men  ─  
zoals hierna zal blijken  ─  een nader onderscheid aanbrengen tussen wat ik zou 
willen omschrijven als intellectuele of geestelijke prestaties, enerzijds, en 
industriële of economische prestaties, anderzijds. Vanwege het in artikel 2 van het 
WIPO-Verdrag van 19671 gehanteerde  ─  en internationaal ingevoerde  ─  onder-
scheid tussen de industriële eigendom  ─  bestaande uit octrooirecht, merkenrecht, 
het (sier)modellenrecht, het kwekersrecht en het handelsnaamrecht  ─  en de 
intellectuele eigendom  ─  de industriële eigendom, met inbegrip van au-
teursrecht, en de daaraan naburige rechten  ─  zal ik ter vermijding van misver-
standen hierna slechts spreken over geestelijke prestaties, enerzijds, en economi-
sche prestaties, anderzijds. De economische prestaties laten zich vervolgens nog 
onderverdelen in onderscheidings-prestaties en vervaardigings-prestaties.  
 

 

                                                 
1 Vgl. Van Nieuwenhoven Helbach, 1989, nr 40. 
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GEESTELIJKE PRESTATIES 
 
3.1.1 OCTROOI 
 
3.1.1.1 UITVINDINGEN 
 
De Rijksoctrooiwet verleent bescherming aan uitvindingen. Onder een uitvinding 
verstaat de wet een nieuw voortbrengsel of een nieuwe werkwijze, welke voor 
een deskundige  ─  gelet op de stand der techniek  ─  niet voor de hand lag en 
strekt tot het verkrijgen van een uitkomst op het gebied van de nijverheid.2

 Anders dan deze omschrijving doet vermoeden beschermt de wet echter niet 
zozeer een bepaald voortbrengsel of een bepaalde werkwijze, maar veel meer de 
daarachter liggende inventieve gedachte, die in het voortbrengsel of de werkwijze 
tot uitdrukking wordt gebracht.3 Een uitvinding bestaat uit een voor de 
gemiddelde vakman niet voor de hand liggende oplossing van een probleem op 
het gebied van de aanwending van natuurkrachten, zoals Van Nieuwenhoven 
Helbach het omschrijft.4 Het is nu de in deze probleemoplossing gerealiseerde 
gedachtengang om een bepaald doel op een bepaalde manier te bereiken  ─  de 
uitvindingsgedachte  ─  die het object van een octrooi vormt.5 De uitvindingsge-
dachte is een centraal begrip in het octrooirecht. Hij is niet alleen bepalend voor 
het object van een octrooi, maar speelt ook een cruciale rol bij de bepaling van de 
beschermingsomvang. 
 Om voor een octrooi in aanmerking te kunnen komen is het noodzakelijk dat 
er allereerst sprake is van een bepaalde gedachte. Ontdekkingen, al zijn ze vaak 
ook verrassend, komen niet voor een octrooi in aanmerking.6 Een ontdekking 
berust op een waarneming van een natuurverschijnsel, maar is op zichzelf geen 
nieuwe gedachte of nieuw inzicht. Slechts de door de mens ontwikkelde nieuwe 
gedachte over de aanwending van een natuurverschijnsel  ─  welke op zich door 
een ontdekking geïnspireerd kan zijn  ─  leent zich voor octrooieering. Hetgeen in 
de natuur reeds voorkomt, en eventueel daarin nog ontdekt moet worden, wordt 
tot het publiek domein gerekend. 
  Een uitvindingsgedachte is slechts vatbaar voor een octrooi, wanneer zij 
strekt tot het verkrijgen van een uitkomst op het gebied van de nijverheid, 
waaronder tevens begrepen de landbouw, zoals art. 3 Row aangeeft. Deze eis is 

 

                                                 
2 Vgl. art. 1A, 2, 2A en 3 Row; Wichers Hoeth, 1993, p. 23-32; Van Nieuwenhoven Helbach, 1989, nr 161.  
3 Vgl. Drucker, 1924, nr 48; Telders, 1946, nr 21; Van Wageningen, preadvies NJV 1941, p. 25; Gerbrandy, 

1946, p. 115; Van Nieuwenhoven Helbach, 1989, nr 157-161. 
4 Van Nieuwenhoven Helbach, 1989, nr 161. 
5 Vgl. Drucker, 1924, p. 95; Telders, 1946, nr 21; Van Nieuwenhoven Helbach, 1989, nr 167. 
6 Vgl. Drucker, 1924, nr 44; Telders, 1946, nr 24; Van Nieuwenhoven Helbach, 1989, nr 163. 
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bedoeld om het toepassingsgebied van het octrooirecht te beperken tot het terrein 
van de `stoffelijke produktie'. Dit brengt met zich dat theorieën, abstracte 
denkbeelden, regels en methoden voor het verrichten van geestelijke arbeid en 
geneeskundige behandelingsmethoden niet voor octrooi in aanmerking kunnen 
komen.7 Het domein van het octrooirecht wordt zodoende beperkt tot  ─  kort 
gezegd  ─  techniek, zodat gedachten en denkbeelden buiten het domein der tech-
niek van octrooieering zijn uitgesloten. 
 Ter afscheiding van het octrooirechtelijk domein spelen ook de begrippen 
voortbrengsel en werkwijze een rol. Ingevolge art. 1A Row kan slechts voor een 
nieuw voortbrengsel of voor een nieuwe werkwijze octrooi verkregen worden. 
Deze eis brengt met zich dat een uitvindingsgedachte slechts voor octrooi in 
aanmerking kan komen wanneer zij uiteindelijk resulteert in een voortbrengsel of 
werkwijze. Een voortbrengsel is naar zijn aard een stoffelijk produkt. Onder een 
voor octrooieering in aanmerking komende werkwijze wordt slechts verstaan een 
werkwijze, waardoor in de natuur een verandering wordt aangebracht.8  

 

                                                 
7 Vgl. Drucker, 1924, 71; Telders, 1946, nr 84; Van Nieuwenhoven Helbach, 1989, nr 193. Zie omtrent de grens 

tussen prestaties die wel en prestaties die niet octrooieerbaar zijn tevens Huydecoper, BIE 1985, p. 196-200. 
Ingevolge art. 3 lid 2 Row zijn planten- en dierenrassen, en werkwijzen van wezenlijk biologische aard voor 
de voortbrenging van planten of dieren uitdrukkelijk van octrooiverlening uitgesloten. Een technisch geaarde 
produktiewijze, bijv. in de vorm van een biochemische recombinant-techniek, voor een plant of dier kan 
echter wel voor octrooi in aanmerking komen. Het octrooi ziet dan op de toepassing van die recombinant-
werkwijze, maar niet op de enkele voortbrenging van een plant- of diersoort die ten gevolge van die werkwijze 
eventueel een gunstige nieuwe eigenschap heeft verkregen. De Europese Commissie heeft op 20 oktober 1988 
(Pb 1989 C10, p. 3/ Pb 1993, C44, p. 36) een ontwerp-Richtlijn ingediend, waardoor de octrooieering van 
levende materie wellicht mogelijk zal worden. Zie daarover: Van Nieuwenhoven Helbach, 1989, nr 199; 
Ebbink, IER 1989, p. 61; Kokke, BIE 1990, p. 271-283; Perizonius, BIE 1990, p. 283-287; Rapport `Levende 
Uitvindingen', Nederlandse Organisatie voor Technologisch Aspectenonderzoek, SDU, 1991; Wichers Hoeth, 
1993, p. 30; Stek, 1991. 

8 Vgl. Drucker, 1924, nr 59; Telders, 1946, nr 42; Van Nieuwenhoven Helbach, 1989, nr 175; HR 20 januari 
1950, NJ 1950, 274 (rooilijnen). Aan de hand van dit criterium oordeelde de Octrooiraad aanvankelijk in 1970 
- evenals het Europees Octrooibureau - dat computerprogrammatuur niet voor octrooieering in aanmerking 
kan komen (Octrooiraad, AvB, 16 december 1970, BIE 1971, nr 10 inzake Geautomatiseerde telefooncen-
trale). Vervolgens kwam de Octrooiraad in het midden van de jaren tachtig - evenals het Europees 
Octrooibureau - van het standpunt dat computerprogramma's geen verandering in de natuur aanbrengen terug 
door een octrooi voor het op nieuwe en inventieve wijze verwerken van informatie per computer mogelijk te 
achten. Een computerprogramma is overigens tevens als voortbrengsel te octrooieren, wanneer het programma 
in het werkgeheugen van een computer is opgeslagen. Vgl. Hanneman, 1985 en BIE 1986, p. 33; IER 1988, p. 
21; Van Hattum, BIE 1988, p. 143; Van Nieuwenhoven Helbach, 1989, nr 175 en nr 195 en de daar genoemde 
uitspraken van de Octrooiraad en het Europees Octrooibureau.  
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 Een uitvindingsgedachte dient bovendien nieuw te zijn en uiteraard dient 
sprake te zijn van een uitvinding. Een vinding is nieuw wanneer zij op het 
moment van het indienen van de octrooiaanvrage nog geen onderdeel uitmaakt 
van de stand der techniek, zoals deze in art. 2 Row wordt omschreven.9 Van een 
uitvinding is slechts sprake wanneer de bewuste gedachte gelet op de stand der 
techniek voor een deskundige niet voor de hand liggend is.10

 Een voor een octrooi in aanmerking komende uitvinding laat zich derhalve 
omschrijven als een zich voor technische toepassing lenende gedachte, die nieuw 
en inventief is. 
 
3.1.1.2 BESCHERMINGSOMVANG 
 
A. UITLEG 
 
De aard van de octrooirechtelijk beschermde prestatie bepaalt in belangrijke mate 
zijn beschermingsomvang. Een octrooi wordt verleend door de Octrooiraad c.q. 
het Europees Octrooibureau.11 De inhoud van een verleend octrooi is te kennen 
uit het octrooischrift, bestaande uit een beschrijving van de uitvinding en één of 
meer conclusies. De functie van de conclusies is om een duidelijke en 
nauwkeurige omschrijving te geven van datgene waarvoor de bescherming wordt 
gevraagd en verleend.12

 Het zal echter niet steeds even goed mogelijk zijn om een 
uitvindingsgedachte uitputtend te formuleren en aan het papier toe te vertrouwen, 
waardoor het risico bestaat dat door een minder gelukkige formulering van de 
conclusies of van het octrooischrift het verkregen octrooi mogelijk niet geheel 
overeenstemt met de oorspronkelijke uitvindingsgedachte. Omdat de 
uitvindingsgedachte eigenlijk het object van het octrooi is, is in de jurispruden-
tie13 en literatuur14 het standpunt ingenomen dat voor de beschermingsomvang 

 

                                                 
9 Art. 2 Row. Vgl. Drucker, 1924, nr 81; Telders, 1946, nr 51; Van Nieuwenhoven Helbach, 1989, nr 180. 
10 Art. 2A Row. Vgl. Drucker, 1924, nr 62; Telders, 1946, nr 21; Van Nieuwenhoven Helbach, 1989, nr 168. 
11 Art. 13 en 29M e.v. Row. 
12 Art. 78 jo art. 83 EOV en art. 22A jo 22B Row. 
13 HR 20 juni 1930, NJ 1930, 1217 (Philips/Tasseron); HR 20 november 1931, NJ 1931, 1593 (De Twee Provin-

cien/Van der Molen); HR 17 april 1936, NJ 1936, 546 (Philips/Van Essen); HR 17 april 1936, NJ 1936, 557 
(Bell Telephone Manufacturing/Philips); HR 4 december 1942, BIE 1943, p. 36 (Philips/Jacobse); HR 8 
december 1961, NJ 1962, 29 (Hesling/Van de Neent); HR 30 juni 1967, NJ 1968, 135 (Zweegers/Van der 
Lely); HR 5 april 1968, NJ 1969, 116 (Hansen/Yoshida); HR 10 oktober 1975, NJ 1976, 232, BIE 1976, 87 
(Vulcanus/Raatjes); HR 18 mei 1979, NJ 1979, 479, BIE 1980, 48 (Letraset/Mecanorma); HR 22 juni 1984, 
NJ 1985, 4, BIE 1985, 113 (Mast/Avabel); HR 27 januari 1989, NJ 1989, 506 (Meyn/Stork); HR 9 november 
1990, BIE 1991, nr 32, p. 137 (Dupont/Globe). 

14 Zie: Drucker, 1924, nr 224; Telders BIE 1944, p. 75 (onder het pseudoniem Veldkamp) en 1946, nr 300 e.v.; 
Van Wageningen, BIE 1940, p. 50 en preadvies NJV 1941, p. 30; Croon, RM Themis 1940, p. 118; Gerbran-
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van een octrooi de uit het octrooischrift blijkende uitvindingsgedachte, ofwel het 
wezen van de geoctrooieerde uitvinding, beslissend dient te zijn. Daarbij werd 
over het algemeen nog maar weinig betekenis aan de conclusies zelve toegekend, 
maar schroomde men niet om het wezen van de geoctrooieerde uitvinding vooral 
op grond van het gehele octrooischrift vast te stellen.  
 Sedert 1978 bepaalt art. 30 lid 2 Row  ─  in navolging van art. 8 lid 3 van het 
Verdrag van Straatsburg en art. 69 lid 1 van het Europees Octrooiverdrag  ─  dat 
de beschermingsomvang van een octrooi bepaald dient te worden door de inhoud 
van de conclusies, waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van 
die conclusies. In deze tekst wordt derhalve aangegeven dat de conclusies 
centraal dienen te staan bij de uitleg van een octrooi, maar  ─  anders dan door 
met name Pieroen15 is verdedigd  ─  heeft deze wetswijziging nog niet tot een 
beperkter uitleg van octrooien door de Nederlandse rechter geleid.16 De Hoge 
Raad blijft vooralsnog het wezen van de uitvinding voorop stellen, zij het dat hij 
wel meer oog heeft gekregen voor de rechtszekerheid van derden, die in enige 
mate op de tekst van het octrooi moeten kunnen afgaan. Derden zullen echter 
slechts op grond van de tekst van het octrooischrift mogen concluderen dat de 
octrooihouder afstand heeft willen doen van een gedeelte van de bescherming, 
waarop het octrooi naar het wezen van de geoctrooieerde uitvinding aanspraak 
geeft, wanneer daarvoor  ─  onder de gegeven omstandigheden  ─  goede 
gronden bestaan.17   
 De rechtspraak leert dat de uitvindingsgedachte  ─  het wezen van de 
geoctrooieerde uitvinding  ─  reeds lang centraal staat in het octrooirecht, hetgeen 
met zich brengt dat octrooien over het algemeen ruim plegen te worden uitgelegd. 
Of men bij deze uitleg nu primair uitgaat van de conclusies of het gehele octrooi-
schrift als uitgangspunt neemt, is overigens niet direct van doorslaggevend 
belang, omdat bij beide benaderingen geaccepteerd wordt dat niet de tekst van de 
conclusie zaligmakend is, maar dat aan de achterliggende uitvindingsgedachte 
beslissende betekenis dient toe te komen.18  
  

 

                                                                                                                                    
dy, 1946, p. 154; Brinkhof, BIE 1986, p. 141; Hoyng, 1988, p. 108; Van Nieuwenhoven Helbach, 1989, nr 332. 
Beperkter: Buddingh de Voogt, 1943, p. 119; De Haan, BIE 1944, p. 94; Anders: Sieders, BIE 1978, p. 196; 
Pieroen, 1988, p. 163; Brinkhof, Wichers Hoeth-bundel, 1990, p. 11; Huydecoper, BIE 1992, p. 34. Zie over 
de verschillende opvattingen in de literatuur (uitvoerig) Pieroen, 1988, p. 100-163. 

15 Pieroen, 1988, nr 518 e.v. 
16 Vgl. HR 18 mei 1979, NJ 1979, 479, BIE 1980, 48 (Letraset/Mecanorma) en HR 22 juni 1984, NJ 1985, 4, 

BIE 1985, 113 (Mast/Avabel). Zie ook: Sieders, BIE 1978, p. 196; Brinkhof, BIE 1986, p. 141; Pieroen, 1988, 
nr 516 e.v.;  

17 Zie: HR 27 januari 1989, NJ 1989, 506 (Meyn/Stork); HR 9 november 1990, BIE 1991, nr 32, p. 137 (Dupont-
/Globe). Vgl. Huydecoper, NJB 1989, p. 366; Van Nieuwenhoven Helbach, 1989, nr 340; Brinkhof, Wichers 
Hoeth-bundel, 1990, p. 11; A.-G Strikwerda, Conclusie bij Dupont/Globe. 

18 In gelijke zin: Brinkhof, Informatierecht/AMI 1991, p. 187. 
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De omstandigheid dat de uitvindingsgedachte centraal staat bij het vaststellen 
van de beschermingsomvang van een octrooi, brengt met zich dat van een inbreuk 
sprake kan zijn óók wanneer de uitvindingsgedachte wordt toegepast op een 
wijze, die niet alle in de conclusie geformuleerde elementen in zich draagt. Een 
gedachte kan naar zijn aard vele gedaantes aannemen, en deze verschillende 
gedaantes zullen een inbreuk op het octrooi opleveren, wanneer het wezen van de 
geoctrooieerde uitvinding daarin wordt toegepast. Dit brengt met zich dat bijv. 
ook van een inbreuk sprake kan zijn wanneer weliswaar gebruik gemaakt wordt 
van een andere inrichting of werkwijze dan in de conclusie omschreven, maar wel 
sprake is van equivalente middelen die eenzelfde functie vervullen.19 Beslissend 
is of de uitvindingsgedachte wordt toegepast. 
 
B. EXPLOITATIE EN AANHAKEN 
 
De bescherming die de Rijksoctrooiwet aan de octrooihouder biedt ziet primair 
op de economische exploitatie van de uitvindingsgedachte.  
 Artikel 30 lid 1 Row leert dat de exclusieve rechten van de octrooihouder 
beperkt zijn tot het in of voor zijn bedrijf verrichten van één of meer van de 
aangegeven handelingen. De strekking van deze beperking is om handelingen in 
de particuliere sfeer of wetenschappelijke proefnemingen buiten het bereik van de 
rechten van de octrooihouder te laten vallen.20 Het begrip `bedrijf' dient in dit 
verband ruim te worden opgevat, zodat daaronder ook beroepsmatig gebruik valt, 
en ieder ander gebruik buiten de zuiver particuliere sfeer.21 Terzake van 
onderzoek bepaalt lid 3 van art. 30 Row sedert 1977 expliciet dat het uitsluitend 
recht zich niet uitstrekt tot onderzoek van het geoctrooieerde of van het door 
toepassing van het geoctrooieerde rechtstreeks verkregen voortbrengsel. Daarmee 
nam de wetgever de twijfel over het bereik van de exclusieve rechten van de 
octrooihouder terzake van proefnemingen of onderzoek binnen een bedrijf weg.22 
De wetgever kwam tot deze beperking mede op grond van de overweging dat het 
octrooirecht de verdere ontwikkeling van de techniek niet in de weg dient te 
staan.23  

 

                                                 
19 Vgl. Pieroen, 1988, nr 297 e.v. 
20 Vgl. Moorrees, 1912, deel I, p. 138-144; Drucker, 1924, nr 282; Telders, 1946, nr 290; Van Nieuwenhoven 

Helbach, 1989, nr 349. 
21 Vgl. Moorrees, 1912, deel I, p. 141; Drucker, 1924, nr 282; Telders, 1946, nr 290; Van Nieuwenhoven Hel-

bach, 1989, nr 349. 
22 Vgl. Van Nieuwenhoven Helbach, 1989, nr 349. 
23 In zijn arrest van 18 december 1992 (NJ 1993, 735) inzake Medicopharma/ICI overwoog de Hoge Raad dat 

de uitzondering van artikel 30 lid 3 Row restrictief geïnterpreteerd dient te worden, zodat onderzoek ter 
verkrijging van een registratie van een geneesmiddel niet onder deze exceptie valt, omdat - daargelaten of 
sprake is van `onderzoek van het geoctrooieerde' - dit onderzoek niet het verder ontwikkelen van de stand der 
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 Het recht van de octrooihouder strekt zich uit tot de bedrijfsmatige 
toepassing van de geoctrooieerde vinding voor zover het betreft één of meer van 
de in art. 30 lid 1 Row aangegeven handelingen, die  ─  kort gezegd  ─  primair 
betrekking hebben op het exploiteren van het voortbrengsel of de werkwijze.  
 Ingeval van een octrooi op een voortbrengsel kan de rechthebbende zich 
verzetten tegen het in voor een bedrijf vervaardigen, gebruiken, in het verkeer 
brengen, (verder) verkopen, verhuren, afleveren,  of anderszins verhandelen of 
daarvoor aanbieden, invoeren of in voorraad hebben. Ingeval van een werkwijze-
octrooi heeft de rechthebbende het exclusieve recht de werkwijze in of voor zijn 
bedrijf toe te passen, of door rechtstreekse toepassing van de werkwijze 
verkregen voortbrengsels te exploiteren, zoals bij een geoctrooieerd voortbrengsel 
aangegeven.24  
 De bescherming die de octrooiwet biedt strekt zich zelfs uit tot de situatie 
waarin men bewust profijt trekt van een inbreuk door derden, de zogeheten indi-
recte octrooi-inbreuk. Artikel 44A Row bepaalt sedert 1987 dat de octrooihouder 
zich ook kan verzetten tegen een derde die in of voor zijn bedrijf middelen 
betreffende een wezenlijk bestanddeel van de  uitvinding aanbiedt of levert aan 
anderen, die daardoor inbreuk op het octrooi zullen plegen, op voorwaarde dat 
deze derde weet, of hem gezien de omstandigheden duidelijk moet zijn, dat die 
middelen daarvoor geschikt of bestemd zijn.25 Deze wettelijke bepaling treedt in 
de plaats van de bescherming die vóór 1987 door de jurisprudentie op grond van 
de zorgvuldigheidsnorm binnen het kader van de onrechtmatige daad reeds werd 
toegekend.26 In geval van een indirecte inbreuk wordt de uitvinding door de 
inbreukmaker niet direct geëxploiteerd, maar is sprake van een vorm van 
aanhaken aan de uitvinding door het bewust profiteren van de door een derde 
gepleegde octrooiinbreuk.  
  Naast deze exploitatierechten kent het octrooirecht ook nog een zekere persoon-
lijkheidsrechtelijke bescherming. Ingevolge art. 12A lid 1 Row heeft degene die de 
uitvinding gedaan heeft, maar niet tot het octrooi gerechtigd is  ─  hetzij doordat het 
octrooi krachtens art. 10 Row aan de werkgever toebehoort, hetzij omdat hij zijn 
rechten aan een derde heeft overgedragen  ─  het recht om in  

 

                                                                                                                                    
techniek beoogt. 

24 Art. 30 lid 1 sub a en sub b Row.  
25 Zie: Hoyng, 1988, p. 195. 
26 Vgl. HR 18 februari 1949, NJ 1949, 357 (Staat/Bonda); Hoyng, 1988, p. 153. 
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het octrooi als uitvinder te worden vermeld.27 De grondslag voor dit recht wordt 
gezien in een aanspraak op de `eer' van de uitvinding, en ziet derhalve meer op het 
tegengaan van vormen van misleiding of valse pretenties op het geestelijk 
vaderschap van de uitvinding. De reikwijdte van dit recht is overigens zeer beperkt, 
omdat deze vermelding alleen onder de aandacht van derden komt, wanneer de 
officiële publikatie van het octrooi geraadpleegd wordt.  
 
3.1.1.3 CONCLUSIE 
 
Het octrooirecht beschermt een technisch toepasbare uitvindingsgedachte, die 
zich ten opzichte van de relevante stand der techniek onderscheidt als nieuw en 
inventief. Het voorwerp van de bescherming is deze gedachte. Die dient 
technisch toepasbaar te zijn, zodat die gedachte dient te resulteren in een inrich-
ting of werkwijze, die geëxploiteerd kan worden.  
 De door de Rijksoctrooiwet geboden bescherming strekt zich vervolgens uit 
tot iedere technische, bedrijfsmatige toepassing van de uitvindingsgedachte. De 
rechthebbende kan zich tegen iedere commerciële toepassing  ─  of exploitatie28  
─  van de uitvindingsgedachte verzetten. De Rijksoctrooiwet gaat vervolgens nog 
een stap verder door niet alleen het exploiteren van de uitvindingsgedachte  ─  
een directe inbreuk  ─  te verbieden, maar de rechthebbende evenzeer 
bescherming te verlenen tegen het bewust profiteren van inbreuken door derden 
(indirecte octrooi-inbreuk).  
 
3.1.2 AUTEURSRECHT 
 
3.1.2.1 WERKEN 
 
Auteursrechtelijke bescherming ziet, evenals het octrooirecht, op een geestelijke 
prestatie. Anders dan het octrooirecht beschermt het auteursrecht echter geen 
gedachten als zodanig, maar verleent het auteursrecht slechts bescherming aan de 
zintuiglijk waarneembare vorm daarvan. Dat het auteursrecht een geestelijke 
prestatie beschermt blijkt met name uit de omstandigheid dat een werk in vele 
vormen  ─  bijv. boek of verfilming  ─  geëxploiteerd kan worden.29

 

                                                 
27 Vgl. Drucker, 1924, nr 124; Telders, 1946, nr 104; Van Nieuwenhoven Helbach, 1989, nr 219. 
28 Het begrip `exploitatie' wordt steeds gebruikt in de betekenis van `rechtstreeks commercieel gebruik'. Zie over 

het begrip `exploitatie' § 4.3.1. e.v. 
29 Vgl. Quaedvlieg, 1987, p. 21-29; Verkade, preadvies NJV 1988, p. 43; Hugenholtz, 1989, p. 24; Dommering, 

Dommering/Hugenholtz, 1991, p. 34; Spoor/Verkade, 1993, nr 99. 
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A. OORSPRONKELIJKHEID 
 
De reikwijdte van het auteursrecht is beperkt tot de subjectieve elementen van een 
werk. Voor auteursrechtelijke bescherming komen slechts in aanmerking die 
elementen of combinaties van elementen die oorspronkelijk zijn. Dat het 
oorspronkelijkheidsvereiste gesteld dient te worden  ─  ondanks dat de wet deze 
eis niet expliciet stelt  ─  vormt geen onderwerp van discussie. Wèl de daarvoor 
aan te leggen maatstaf.  
 Van oudsher werd in de literatuur een enigszins `streng criterium' voorge-
staan bij de invulling van het oorspronkelijkheidsvereiste. Daarbij werd veelal 
gesteld dat het werk het persoonlijk stempel van de maker dient te dragen, ofwel 
dat uit het werk een zekere mate van `persoonlijkheid' moet spreken. Dit betekent 
overigens niet dat de persoon van de maker in het werk herkenbaar dient te zijn.30 
Wel betekent dit dat de uiteindelijke vorm van het werk zodanig door de per-
soon(lijkheid) van de maker beïnvloed is, dat het werk een eigen, persoonlijk 
karakter heeft.31 In het licht van deze benadering gingen De Beaufort en 
Gerbrandy er bijv. van uit dat de `gemiddelde brief' niet als een auteursrechtelijk 
beschermd werk beschouwd zou kunnen worden, omdat de `gemiddelde brief-
schrijver' bij zijn werkzaamheden geen afgewogen keuzes zou maken.32  

 

                                                 
30 Anders: Schutte, BIE 1969, p. 258, waartegen Verkade, BIE 1970, p. 19. Zie ook: Hirsch Ballin, Opstellen, 

1970, p. 81 en Gerbrandy, 1988, p. 62. 
31 Vgl. Van Praag, 1912, p. 37: Uit het werk enige persoonlijkheid spreekt; Wijnstroom/Peremans, 1930, p. 20: 

Op het werk het stempel eener persoonlijkheid drukt; De Beaufort, 1932, p. 65: Waarop de auteur zijn 
persoonlijk stempel drukt; Pfeffer/Gerbrandy, 1973, p. 42: Een werk moet uiting zijn van wat den maker 
innerlijk beweegt (evenzo: Gerbrandy, 1988, p. 61); Van Nieuwenhoven Helbach, BIE 1976, no. 54, p. 186 
(noot bij Pres. Utrecht, 20 maart 1975) en BIE 1979, p. 262 (noot bij Pres. Alkmaar, 21 juni 1978, inzake 
Family Ship 19'); Du Bois, AMR 1984, p. 56: Elk werk dat deel uitmaakt van een oeuvre van een kunstenaar 
is te zien als een reflectie van diens persoonlijkheid op het moment van de creatie van dat speciale werk.; 
Gerbrandy, 1988, p. 62: .. dat aan het criterium van de oorspronkelijkheid moet worden vastgehouden en dat 
men niet, met Kummer (..) mag zoeken in de `statistische Einmaligkeit.'; Quaedvlieg, 1987, p. 25-27.  

 In de lijn van deze opvatting dient ook het onderscheid te worden gezien dat de Nederlandse Auteurswet van 
1931 tot 1970 maakte tussen `oorspronkelijke' filmwerken en `cinematografische werken waaraan het karakter 
van oorspronkelijkheid ontbreekt'. Onder de laatste categorie van werken vielen documentaires, journaals en 
natuurfilms. Voor die werken was geen auteursrechtelijke bescherming mogelijk, omdat men er van uitging 
dat de feitelijke situaties in die werken het eindresultaat in zo vergaande mate bepaalden, dat voor de fantasie 
van filmer niet voldoende ruimte overbleef. Zie daarover: artikel 40, lid 2, Aw (oud) (n.a.v. de herziening van 
de Berner Conventie van Rome in 1928); Vermeijden, 1953, p. 70; De Haan, NJB 1935, p. 53-61, p. 77-82; 
Veegens, noot bij HR 25 maart 1949, NJ 1950, 643 (La belle et la bête). 

32 De Beaufort, 1930, p. 68. Pfeffer/Gerbrandy, 1973, p. 54, p. 61 en Gerbrandy, 1988, p. 80: Juist het feit dat 
`men zijn woorden niet weegt' ontneemt aan de brief het karakter van `werk'. Daarmee valt hij in de grote 
groep van brieven die, als zijnde mededelingen van allerlei aard en op schrift gesteld zonder dat de schrijver 
door wat dan ook bewogen werd juist deze vorm te kiezen, onvatbaar zijn om de bescherming der wet te 
genieten.' Zie ook: Pfeffer/Gerbrandy, 1973, p. 67: `Dat de gemiddelde vakantiefoto evenmin zulk een werk is 
als het doorsnee Sinterklaas-gedicht. Deze zinsnede is overigens later bij Gerbrandy (1988, p. 96) komen te 
vervallen. Gerbrandy lijkt echter niet consequent wanneer hij (Pfeffer/ Gerbrandy, 1973, p. 56 en Gerbrandy, 
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 Hirsch Ballin handhaafde met zoveel woorden de eis dat er sprake dient te 
zijn van een persoonlijk stempel.33 Hij nam echter een `tussen-positie' in door als 
maatstaf voor het aanwezig zijn van een persoonlijk stempel een `vervangingstest' 
 ─  `statistische onherhaalbaarheid'  ─  te hanteren.34

 Dit door Hirsch Ballin gebruikte criterium van `statistische onherhaal-
baarheid'  ─  door hem bedoeld ter objectivering van de toetsing van het vereiste 
`persoonlijk stempel'  ─  is vervolgens door veel schrijvers tot norm verheven. In 
deze opvatting is voldoende dat het statistisch bezien uitgesloten geacht mag 
worden dat het werk door een ander gemaakt zou zijn. Daarbij volstaat men 
veelal met het stellen van de eis dat het werk alleen maar van een `oorspronke-
lijke keuze' van de maker behoeft te getuigen.35 Kenmerkend verschil met de 
klassieke opvatting is dat het idee van een band tussen de persoon(lijkheid) van 
de maker en het werk daardoor wordt losgelaten. Volstaan wordt met een 
zelfstandige beoordeling van het werk zonder de achterliggende persoon van de 
maker daarbij te betrekken. Deze benadering heeft sedert het begin van de jaren 
zeventig in de literatuur de overhand gekregen.36

  

 

                                                                                                                                    
1988, p. 75) werken met een uitermate bescheiden `eigen karakter', zoals adresboeken, catalogi en 
telefoongidsen, wèl auteursrechtelijk beschermd acht.  

33 Hirsch Ballin, Opstellen, 1970, 'Maken en vervaardigen', p. 81: Vereist is immers dat het werk de maker 
vertegenwoordigt doordat hij daarop het stempel van zijn persoon heeft gedrukt, hij erin present is, ook al 
behoeft dit geenszins zo opvallend te zijn, dat het werk voor de maker representatief is en hem ingeval van 
anonimiteit zonder meer moet kunnen worden toegeschreven. 

34 Hirsch Ballin, Opstellen, 1970, `Maken en vervaardigen', p. 79: Zodra immers uit een vervangingstest 
achteraf blijkt dat een willekeurige derde de plaats van de vermeende `maker' had kunnen innemen zonder dat 
dientengevolge - van louter toevallige afwijkingen afgezien - de uitkomst enige verandering zou hebben 
ondergaan, wordt aldus proefondervindelijk aangetoond dat er in waarheid niets werd `gemaakt' doch iets 
werd `vervaardigd'. 

35 Zie bijv.: Hugenholtz, BIE 1985, p. 132; Van Lingen, 1990, p. 45; Verkade/Spoor, 1985, nr 36 (anders: 
Spoor/Verkade, 1993, nr 42 en 45); Verkade, O.M., 1986, p. 35; Van Schelven, 1986, p. 15 en Hugenholtz-
/Spoor, 1987, p. 34. De door de verschillende schrijvers gehanteerde omschrijvingen zijn overigens niet steeds 
even duidelijk, waardoor een scherpe scheidslijn soms moeilijk getrokken kan worden. Wat de één `statistisch 
onherhaalbaar' noemt, ziet de ander als getuigend van een `persoonlijk stempel'. Van Lingen, 1990, p. 45; 
Verkade/Spoor, 1985, nr 36 en Grosheide, 1986, p. 250 hanteren deze begrippen ook als synoniemen. Zie 
hieromtrent reeds: Haentjes en Smit, NJB 1973, p. 937. 

36 Vgl. Komen/Verkade, Compendium, 1970, p. 27: Minimum aan creatieve arbeid; Van Lingen, 1990, p. 45: 
Onherhaalbaarheidscriterium; Verkade, 1985, p. 133; Spoor/Verkade, 1993, nr 42: Eigen karakter is regel, 
het ontbreken ervan uitzondering.   

 Het succes van deze stroming is deels terug te voeren tot de wens te voorkomen dat de rechter een waarde-
oordeel omtrent de kwaliteiten van een werk uitspreekt en zodoende het risico loopt tot kunstcriticus te 
(ver)worden (Vgl. Verkade, BIE 1984, p. 307-308); Steinhauser, BIE 1987, p. 201, noot bij BenGH 22 mei 
1987, (Screenoprints/Citroën). Om die reden hanteerden Verkade/Spoor (1985, nr 39) ook niet het door de 
Hoge Raad in het arrest Heertje/Hollebrand gehanteerde begrip `eigen, persoonlijk karakter', maar geven zij 
de voorkeur aan de omschrijving `eigen karakter' juist teneinde dit risico te beperken. Anders: Spoor/Verkade, 
1993, nr 45-46. 
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De jurisprudentie leert dat de Hoge Raad in weerwil van deze ruime 
opvattingen in de literatuur, waarschijnlijk toch een strenger 
oorspronkelijkheidsvereiste voorstaat. Beginnend met het Screenoprints-arrest37 
omschrijft de Hoge Raad een werk in auteursrechtelijke zin als een voortbrengsel 
met een eigen, oorspronkelijk karakter, dat het persoonlijk stempel van de maker 
draagt. Aan deze enigszins `zware' formule mag waarschijnlijk betekenis worden 
toegekend, omdat de Hoge Raad in de periode daarvoor formuleringen hanteerde 
die een ruimere interpretatie toelieten. Ondanks de op deze zwaardere formule 
geuite kritiek heeft de Hoge Raad daaraan in latere arresten vastgehouden.38

 Men dient in dit verband naar mijn mening ook niet uit het oog te verliezen 
dat de maker van een auteursrechtelijk beschermd werk ipso facto ingevolge art. 
25 Aw tevens persoonlijkheidsrechtelijke bescherming geniet tegen bijv. aantas-
tingen van het werk, het openbaar maken daarvan onder een andere naam of een 
wijziging in de aanduiding van de maker.39 Dan lijkt het op zich ook alleszins 
reëel om niet al te lichte eisen aan een werk te stellen, alvorens een dergelijke 
vergaande bescherming te verlenen. 

 

                                                 
37 HR 29 november 1985, NJ 1987, 880 (Screenoprints/Citroën). 
38 In het Explicator-arrest (HR 27 januari 1961, NJ 1962, 335) en het Televizier-arrest (HR 25 juni 1965, NJ 

1966, 116), werd nog gesproken over werken die als vruchten van scheppende arbeid, een eigen of persoon-
lijk karakter dragen. (onderstreping, ThvE). In het Heertje/Hollebrand-arrest van 1979 werd deze formulering 
verandert in eigen, persoonlijk karakter. Typerend is dat Verkade/Spoor (p. 51) - verklaarde voorstanders van 
een ruime opvatting - naar aanleiding van dit arrest opmerken dat zij de voorkeur geven aan de omschrijving 
`eigen karakter', terwijl dat juist de formulering was die het Hof Leeuwarden in die procedure had gebruikt en 
welke door de Hoge Raad niet werd overgenomen. In het Screenoprints-arrest werd vervolgens door de Hoge 
Raad de hiervoor aangehaalde zwaardere formulering gebruikt. Deze werd vervolgens door o.m. Spoor als 
zijnde te zwaar bekritiseerd (Informatierecht, AMI, 1987, p. 83): De Hoge Raad stapelt nu echter alles op 
elkaar: een werk met een eigen persoonlijk karakter dat het persoonlijk stempel van de maker draagt. Dat is 
teveel van het goede. (...) Al met al een loodzware formule, die welhaast veeleisender lijkt dan het tot voor kort 
zo omstreden `duidelijk kunstzinnig karakter' (...). Ondanks deze kritiek handhaafde de Hoge Raad deze 
formulering in zijn arresten van 1 juni 1990 inzake Kluwer/Lamoth (NJ 1991, 377) en 4 januari 1991 inzake 
Romme/Van Dale Lexicografie (NJ 1991, 608). In deze laatste zaak overwoog de Hoge Raad tevens dat van 
auteursrechtelijke bescherming van een selectie van trefwoorden slechts sprake zou kunnen zijn indien de 
verzameling het resultaat zou zijn van een selectie die een persoonlijke visie van de maker tot uitdrukking 
brengt. 

 Beide arresten illustreren dat de Hoge Raad niet te gauw van auteursrechtelijke oorspronkelijkheid wil weten, 
zoals ook Verkade in zijn noot in de NJ onder Kluwer/Lamoth opmerkt. Zie ook: Spoor/Verkade, 1993, nr 45. 
Zie echter ook Hof Den Haag, 1 april 1993, IER 1993, nr 16, p. 82 (Van Dale/Romme II). 

39 Vgl. Gerbrandy, 1988, art. 25; Spoor/Verkade, 1993, nr 201 e.v. 
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B. KUNST-VEREISTE? 
 
De wetgever van 1912 beoogde met behulp van het begrip werken van 
letterkunde, wetenschap en kunst het auteursrechtelijk domein extern af te 
grenzen, en wel in het bijzonder ten opzichte van het domein van de techniek.40 
Aan deze buitengrens  ─  kort gezegd het kunst-begrip  ─  dienen echter slechts 
marginale eisen gesteld te worden.  
 Met dit begrip wordt veelal bedoeld dat een werk een esthetisch karakter 
dient te bezitten.41 In de literatuur wordt daarbij steeds benadrukt dat een au-
teursrechtelijk te beschermen werk weliswaar een esthetisch karakter dient te 
bezitten, maar dat dit niet met zich brengt dat de rechter werken op hun 
kunstwaarde dient te toetsen. Op dit punt zijn de schrijvers unaniem. De juistheid 
van dit standpunt is ook bevestigd door het Benelux Gerechtshof in zijn 
Screenoprints-arrest.42 Dit brengt derhalve met zich dat een eventuele kunst-eis 
in wezen neerkomt op het vereiste dat een werk in beginsel `in abstracto' een 
esthetisch effect moet kunnen hebben  ─  ofwel de menselijke zintuigen moet 
kunnen beroeren  ─  zonder dat daarvan in concreto hoeft te blijken. 
 Dit is ook op zijn plaats wanneer men voor ogen houdt dat de strekking van 
deze kunst-eis slechts is om de techniek c.q. datgene wat noodzakelijk is voor de 
deugdelijkheid en bruikbaarheid buiten het auteursrechtelijk domein te houden.  
 Dat het hanteren van deze eis van een esthetisch karakter daarvoor 
noodzakelijk is lijkt ook geïllustreerd te worden door het standpunt van 
Quaedvlieg. Alhoewel Quaedvlieg formeel het hanteren van de kunst-eis afwijst 
als voorwaarde voor auteursrechtelijke bescherming,43 hanteert hij een dergelijke 
eis impliciet wel, zij het binnen het kader van zijn definitie van het begrip 
oorspronkelijkheid.44 Teneinde een onderscheid te kunnen maken tussen het 
auteursrechtelijk domein en het domein der techniek spreekt Quaedvlieg over 
oorspronkelijkheid, enerzijds, en inventiviteit, anderzijds. Onder oorspronke-
lijkheid verstaat Quaedvlieg datgene dat bepaald wordt door de smaak c.q. 
subjectieve inzichten van de maker, waarbij hij overduidelijk esthetische termen 

 

                                                 
40 Vgl. De Beaufort, 1909, p. 127; Grosheide, 1986, p. 200; Hugenholtz, 1989, p. 30.  
41 Vgl. De Beaufort, 1909, p. 127; Paul Scholten, Verzamelde Geschriften III, p. 532; Van Praag, 1912, p. 27; 

Snijder van Wissenkerke, 1913, p. 162; Wijnstroom/Peremans, 1930, p. 116; De Beaufort, 1932, p. 62; Hirsch 
Ballin, Opstellen, 1970, `Maken en Vervaardigen', p. 82 en NJB 1966, p. 710; Komen/Verkade, Compendium, 
1970, nr 54; Dommering, Informatierecht/AMI 1986, p. 75; Hugenholtz, 1989, p. 30. 

42 BenGH 22 mei 1987, NJ 1987, 881 (Screenoprints/Citroën). 
43 Quaedvlieg, 1987, p. 8. 
44 Zie ook: Quaedvlieg, 1992, p. 57 en daarover Boekman, BIE 1992, p. 364. 
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gebruikt.45 Onder inventiviteit verstaat Quaedvlieg daarentegen een (per-
soonlijke) keuze gericht op een praktisch effect c.q. probleemoplossing. 
 Een eventueel te hanteren kunst-vereiste zal overigens in beginsel slechts aan 
de orde komen in geval van bescherming van werken, die tevens een technisch 
component (kunnen) hebben, zoals het uiterlijk van gebruiksvoorwerpen met een 
technisch effect of computerprogrammatuur (een reeks instructies aan een 
machine).46  
 Dat de kunst-eis in het bijzonder voor modellen op het gebied van de 
toegepaste kunst een functie vervult blijkt ook uit het reeds aangehaalde Screeno-
prints-arrest van het Benelux Gerechtshof.47 Het Benelux Gerechtshof lijkt 
daarin aan te geven dat  ─  anders dan de vraagstelling van de Hoge Raad sug-
gereerde  ─  niet volstaan kan worden met het hanteren van alleen maar de 
originaliteits-eis. Het Benelux Gerechtshof ging er van uit dat de oorspronke-
lijkheid tevens betrekking kan hebben op datgene wat noodzakelijk is voor het 
verkrijgen van een technisch effect. Om dergelijke oorspronkelijke elementen 
toch van het auteursrechtelijk domein uit te sluiten overwoog het Benelux Ge-
rechtshof dat er tevens sprake dient te zijn van een werk op het gebied van de 
(toegepaste) kunst. 
 Zoals reeds gezegd is de strekking van de kunst-eis gelegen in het afbakenen 
van het auteursrechtelijk domein tegenover het domein van de techniek. Kunst 
dient in dit verband dan ook zeer ruim te worden opgevat. Voldoende is dat het 
werk in potentie beoogt de zintuigen te beroeren, zonder dat dit ook in concreto 
dient te geschieden. Wellicht is het in dit verband zelfs beter om de kunst-eis op 
te vatten in de zin van niet-technisch. De opvatting dat techniek buiten het 
auteursrechtelijk domein gehouden dient te worden lijkt algemeen aanvaard.48 Of 
men daarvoor een aparte kunst-eis nodig heeft is dan vooral afhankelijk van het 
criterium dat men voor oorspronkelijkheid hanteert.  
 Wanneer men het door de Hoge Raad bij herhaling gehanteerde criterium 
van een voortbrengsel met een eigen, oorspronkelijk karakter, dat het persoonlijk 

 

                                                 
45 Vgl. ook: Hugenholtz, 1989, p. 31. 
46 Terzake van computerprogramma's is dit mogelijk achterhaald wanneer wetsvoorstel 22531 tot wijziging van 

de Auteurswet 1912 ter implementatie van de EEG-Richtlijn 91/250 van 14 mei 1991 als wet wordt ingevoerd. 
Zie daarover bijv: Verkade, Computerrecht 1992, p. 86. Vgl. ook: Spoor/Verkade, 1993, nr 47. 

47 BenGH, 22 mei 1987, NJ 1987, 881 (Screenoprints/Citroën). 
48 Met uitzondering van Hugenholtz (1989, p. 176) die meent dat de scheiding tussen techniek c.q. technische 

informatie en kunst of culturele informatie onmogelijk zou zijn. Het trekken van een dergelijke grens zal in 
concrete situaties zeker niet altijd eenvoudig zijn en zeker niet of nauwelijks met een mathematische nauwkeu-
righeid kunnen worden uitgevoerd, maar dat behoeft op zich geen bezwaar te vormen voor het hanteren van 
een dergelijk onderscheid. Het recht is nu eenmaal geen mathematische aangelegenheid en het recht wordt wel 
vaker met moeilijk te bepalen grenzen geconfronteerd. Dat is uiteraard niet makkelijk, maar daarom nog niet 
onoverkomelijk. 
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stempel van de maker draagt combineert met de overweging in het Romme/Van 
Dale-arrest49 dat voor auteursrechtelijke bescherming tevens van belang is dat het 
werk getuigt van een persoonlijke visie van de maker laat zich goed voorstellen 
dat een aanvullende kunst-eis niet nodig is. Deze overweging van de Hoge Raad 
lijkt te duiden op de door Quaedvlieg voorgestane toets voor oorspronkelijkheid, 
waarbij de persoonlijke smaak ofwel het subjectieve inzicht van de maker als 
criterium wordt gehanteerd. Bij een dergelijke invulling van het oorspronke-
lijkheids-criterium lijkt een aanvullend kunst-vereiste  ─  in de zin van niet-
technisch  ─  overbodig. 
  Wanneer men daarentegen de enkele mogelijkheid van een oorspronkelijke 
keuze of statistische onherhaalbaarheid voldoende acht voor het aanwezig zijn 
van oorspronkelijkheid,50 lijkt een aanvullend kunst-vereiste  ─  in de zin van 
niet-technisch  ─  noodzakelijk om de techniek buiten het auteursrechtelijk 
domein te houden. Wanneer men daarbij in ogenschouw neemt dat een op het 
domein der techniek liggende wet als de Chipswet evenzeer `oorspronke-
lijkheid'51 als criterium voor beschermbaarheid hanteert, lijkt er veel te zeggen 
voor het handhaven van een aparte kunst-eis. 
 Hier dient naar mijn mening ook niet uit het oog verloren te worden dat een 
auteursrechtelijk beschermd werk naar zijn aard tevens beschermd wordt tegen 
schendingen van het `droit moral' van de maker, hetgeen zelfs een 
onvervreemdbaar recht van de maker is.52 Het lijkt dan een logische eis dat dit 
werk ook inderdaad een zeker esthetisch karakter kan bezitten, omdat anders niet 
goed valt in te zien waarom een dergelijk sterk en onvervreemdbaar recht tegen 
aantastingen van zijn werk op zijn plaats is. 
 
3.1.2.2 BESCHERMINGSOMVANG 
 
Het voorwerp van auteursrechtelijke bescherming laat zich derhalve omschrijven 
als een oorspronkelijke, niet-technische, geestelijke prestatie.  
 De geestelijke aard van de auteursrechtelijke prestatie wordt met name 
geïllustreerd doordat de door het auteursrecht geboden bescherming niet beperkt 
is tot een specifieke verschijningsvorm van die prestatie, maar  ─  evenals bij het 
octrooirecht  ─  betrekking heeft op alle gedaanten waarin deze geestelijke presta-
tie uitgewerkt wordt. De aan een werk geboden bescherming strekt zich niet 
alleen uit tot het werk zelf, maar ook tot iedere bewerking daarvan, zoals een 
vertaling of verfilming. Ook kan een werk gezien zijn aard door middel van vele  

 

                                                 
49 HR 4 januari 1991, NJ 1991, 608 (Romme/Van Dale). 
50 Zie daarover o.m. Quaedvlieg, 1987, p. 25 en Hugenholtz, 1989, p. 34-40. 
51 Ook al behoeft dit begrip in de Chipswet niet op dezelfde wijze ingevuld te worden. Zie nader § 3.3.2.1. 
52 Vgl. Gerbrandy, 1988, art. 25. 
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verschillende media geëxploiteerd worden. Zolang de oorspronkelijke geestelijke 
prestatie in de vorm van de auteursrechtelijk beschermde trekken  ─  de subjec-
tieve elementen  ─  nog als zodanig herkenbaar zijn in een van het werk afgeleide 
bewerking, is in beginsel sprake van een inbreuk op het auteursrecht.53

 De door het auteursrecht geboden bescherming is ruim. De rechthebbende 
kan zich in beginsel verzetten tegen iedere verveelvoudiging of openbaarmaking 
van het werk of een bewerking daarvan.54  
 Opvallend is dat de auteurswet daarbij niet als voorwaarde stelt  ─  zoals wel 
het geval is bij het octrooirecht  ─  dat het dient te gaan om een verveelvoudiging 
of openbaarmaking in het kader van een bedrijf. De auteursrechtelijke 
bescherming is dan ook niet beperkt tot de economische sfeer, maar ziet in 
beginsel op iedere openbaarmaking of verveelvoudiging van het werk. Deson-
danks is de door het auteursrecht geboden bescherming grotendeels wel tot de 
economische sfeer beperkt.   
 Zo bepaalt art. 16b Aw dat niet als inbreuk wordt beschouwd de verveel-
voudiging van het werk die beperkt blijft tot enkele exemplaren die gebruikt 
worden voor eigen oefening studie of gebruik van het werk. Het vervaardigen van 
kopieën van een beeld- of geluidsdrager, die vervolgens aan een kennis worden 
verstrekt, of niet bedrijfsmatig worden gedistribueerd, vormt derhalve wèl een 
inbreuk op het auteursrecht.55 De Auteurswet kent sedert 1 januari 1991 in art. 
16c een afwijkende regeling voor de zogeheten thuiskopie; een verveelvoudiging 
voor eigen oefening, studie of gebruik die door middel van een voorwerp waarop 
beeld of geluid kan worden vastgelegd vervaardigd wordt. Art. 16c Aw bepaalt 
dat in dat geval een vergoeding verschuldigd is, die eenmalig wordt geheven van 
de fabrikant of importeur van `een voorwerp dat bestemd is om daarop vastge-
legde beelden of geluiden ten gehore te brengen of te vertonen'.56   
 De privé-sfeer is wel van de beschermingsomvang van het auteursrecht uit-
gezonderd wanneer het openbaarmakingen betreft. Onder openbaar maken valt in 
beginsel iedere verspreiding van verveelvoudigingen van het werk of iedere op- 
of uitvoering van het werk. Van een inbreukmakende openbaarmaking is 
ingevolge art. 12 lid 2 Aw geen sprake wanneer deze plaatsvindt in een `familie- 
of vriendenkring of een daaraan gelijk te stellen kring' en daarvoor geen vergoe-
ding wordt gevraagd.57 De `familie- of vriendenkring of daaraan gelijk te stellen 
kring' mag niet te ruim worden genomen. Vereist is dat de banden tussen de 
verschillende personen nauwelijks minder hecht zijn dan de familiebanden of 

 

                                                 
53 Vgl. Gerbrandy, 1988, art. 13, aant. 3; Spoor/Verkade, 1993, nr 104. 
54 Vgl. art. 1, 12 en 13 Aw. 
55 Vgl. art.16b lid 4 Aw; Spoor/Verkade, 1993, nr 168. 
56 Zie ook: Gerbrandy, 1992, p. 91. 
57 Art. 12 lid 2 Aw. 
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banden van vriendschap, zoals de Hoge Raad in het arrest BUMA/Willem 
Dreeshuis overwoog.58

  Dat de exploitatie van het werk van belang is blijkt ook het arrest van de 
Hoge Raad inzake BUMA/De Zon over de vraag of het ten gehore brengen van 
muziek, die ook door anderen gehoord kan worden, al dan niet een openbaarmak-
ing is.59 In dat arrest achtte de Hoge Raad daarvoor beslissend of degene die de 
muziek ten gehore brengt er een beroeps- of bedrijfsbelang of soortgelijk belang 
bij heeft dat derden ook naar de muziek kunnen luisteren.  
 De vraag of sprake is van exploitatie van het werk is tevens van belang voor 
de vraag of het auteursrecht is uitgeput. In 1930 oordeelde de Hoge Raad in het 
Radiocentrale-arrest nog dat de distributie van een radio-uitzending geen 
zelfstandige openbaarmaking opleverde, omdat daarmee slechts het voor anderen 
opvangen en horen van een uitzending vergemakkelijkt werd. Dit was volgens de 
Hoge Raad geen inbreuk op auteursrecht.60 Deze uitspraak mag voor het 
doorgeven van uitzendingen als achterhaald worden beschouwd door de latere 
Draadomroep61- en Kabel TV62-arresten, waarin de Hoge Raad oordeelde dat de 
doorgifte van een radio- of TV-programma een openbaarmaking vormt, ook 
wanneer daarbij niet noodzakelijkerwijs sprake is van een nieuw publiek. Van 
belang is in dit verband vooral dat zodoende een afzonderlijke gelegenheid tot 
kennisneming van de uitgezonden werken wordt geschapen, ofwel sprake is van 
een afzonderlijke vorm van exploitatie van het werk.63  
 Dat het scheppen van een afzonderlijke vorm van exploitatie relevant is voor 
de vraag of al dan niet sprake is van een openbaarmaking in auteursrechtelijke zin 
blijkt ook het Caféradio-arrest64 waarin de Hoge Raad oordeelde dat het laten 
spelen van een radio in een café, als een afgeleide exploitatie van het werk, een 
openbaarmaking opleverde.65 In dezelfde lijn oordeelde de Hoge Raad in het 
Poortvliet-arrest66 dat het uitknippen van afbeeldingen van werken van Poortvliet 
uit kalenders en deze op spaanplaat plakken en verkopen een inbreuk op 
Poortvliet's recht tot openbaarmaking opleverde, omdat van afzonderlijke 
markten voor kalenders en voor duurzame reprodukties gesproken kon worden.67 
    

 

                                                 
58 HR 9 maart 1979, NJ 1979, 341 (BUMA/Willem Dreeshuis). 
59 HR 1 juni 1979, NJ 1979, 470 (BUMA/De Zon). 
60 HR 3 april 1930, NJ 1931, 53 (Radiocentrale). De Beaufort (1932, p. 193) bekritiseerde deze uitspraak en 

stelde dat een gebruik maken van een openbaar gemaakt werk, dat zelf het karakter van een exploitatie heeft in 
beginsel als een inbreukmakende openbaarmaking diende te worden aangemerkt.  

61 HR 4 december 1957, NJ 1958, 404 (Draadomroep). 
62 HR 30 oktober 1981, NJ 1982, 435 (Kabeltelevisie I); HR 25 mei 1984, NJ 1984, 697 (Kabeltelevisie II). 
63 Vgl. Gerbrandy, 1988, aant. 11 op art. 12; Mom, 1990, p. 79-83 en Spoor/Verkade, 1993, nr 127-128. 
64 HR 6 mei 1938, NJ 1938, 635, m.n. Meijers (Léhar/Verbeek). 
65 Vgl. Gerbrandy, 1988, aant. iid, art. 12; Mom, 1990, p. 14; Spoor/Verkade, 1993, nr 123. 
66 HR 19 januari 1979, NJ 1979, 412 (Poortvliet/Hovener). 
67 Vgl. Gerbrandy, 1988, aant. 4, art. 2 en aant. 5, art. 12; Spoor/Verkade, 1993, nr 120. 
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 Zoals uit het voorgaande blijkt kent het auteursrecht op de ruime 
bescherming slechts een aantal beperkingen, die nauwkeurig zijn aangegeven in 
de artikelen 15 t/m 18 Aw. Deze artikelen bevatten beperkingen op het exclusieve 
recht van de rechthebbende ten behoeve van  ─  grosso modo  ─  de pers c.q. 
informatievoorziening, het onderwijs, privé-gebruik of het algemeen belang. 
Voorop staat daarbij echter dat de exploitatie van het werk in beginsel aan de 
auteursrechthebbende is voorbehouden, zoals blijkt uit het arrest van de Hoge 
Raad van 22 juni 1990 inzake Malmberg/Beeldrecht.68 Naar aanleiding van de 
daar voorliggende vraag waar de grens van het citaatrecht van art. 16 Aw ligt 
overwoog de Hoge Raad dat het recht om te citeren zijn begrenzing mede hierin 
vindt dat het citaat niet wezenlijk afbreuk mag doen aan de door het auteursrecht 
beschermde belangen van de rechthebbende op de exploitatie door 
openbaarmaking of verveelvoudiging van het werk.69

 Wanneer men de door de Auteurswet geboden bescherming en de daaraan 
door de jurisprudentie gegeven invulling nader beschouwt, wordt derhalve 
duidelijk dat het auteursrecht een zeer ruime bescherming aan de rechthebbende 
biedt, die vooral betrekking heeft op allerlei vormen van exploitatie van het 
werk.70 Opvallend is wel dat het auteursrecht geen bescherming biedt tegen 
iedere commerciële aanwending van het werk. Zo is het enkele  ─  al dan niet 
commerciële  ─  gebruik van het werk, voorzover dat geen openbaarmaking of 
verveelvoudiging oplevert, niet iets waar de rechthebbende zich tegen kan verzet-
ten.71

 Opmerking verdient bovendien dat het auteursrecht niet alleen maar 
zogeheten exploitatierechten verschaft, maar tevens een duidelijke 
persoonlijkheidsrechtelijke bescherming aan de maker toekent.72 Deze 
onvervreemdbare rechten die een onlosmakelijk onderdeel van het auteursrecht 
vormen, geven aan dat de geboden bescherming zich kenmerkt door een duidelijk 
tweeledig karakter.  
 

 

                                                 
68 HR 22 juni 1990, NJ 1991, 268 (Malmberg/Beeldrecht). 
69 Zie ook: HR 26 juni 1992, NJ 1993, 205 (Damave/Trouw). In dat arrest van 26 juni 1992 (NJ 1993, 205) 

inzake Damave/Trouw, verwees de Hoge Raad naar het Malmberg-arrest, zij het zonder expliciet het exploita-
tie-criterium toe te passen. Zie daarover: Verkade (noot NJ 1993, 205) en Quaedvlieg (noot IER 1992, p. 157). 

70 Vgl. Spoor, 1976, p. 113; Cohen Jehoram, NJB 1961, 337. 
71 Op dit punt verschilt de opzet van het auteursrecht van bijv. het octrooi-, model- en merkenrecht, dat juist wel 

bescherming biedt tegen het gebruik van het beschermde voorwerp. (Vgl. art. 30 lid 1 Row, art. 14 lid 1 
BTMW en art. 13A aanhef onder 1 en onder 2 BMW.) Dit komt overigens anders te liggen voor 
computerprogrammatuur na de implementatie van de EEG-Richtlijn c.q. wetsvoorstel 22531 (zie daarover 
bijv: Verkade, Computerrecht 1992, p. 87 en Dommering, Computerrecht 1990, p. 105.) 

72 Vgl. art. 25 Aw; Gerbrandy, 1988, art. 25; Quaedvlieg, 1992; Spoor/Verkade, 1993, nr 201. 
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3.1.2.3 CONCLUSIE 
 
Het auteursrecht beschermt een oorspronkelijke, zintuiglijk waarneembare 
vormgeving van een bepaalde gedachte, maar laat die gedachte zelf vrij. 
Afhankelijk van de vraag hoe men het begrip oorspronkelijkheid invult, kan dan 
nog wellicht aanvullend gesteld worden dat het werk een esthetisch karakter dient 
te bezitten in de zin van in potentie de zintuigen kunnen beroeren, althans niet-
technisch zijn.  
 Het voorwerp van de auteursrechtelijke bescherming is deze oorspronkelijke 
vormgeving van een bepaalde gedachte, die naar zijn aard in vele gedaanten en 
bewerkingen geopenbaard kan worden. Wanneer de subjectieve elementen van 
het werk  ─  het corpus mysticum  ─  daarin nog als zodanig te herkennen zijn, 
kan de rechthebbende zich in beginsel tegen de verveelvoudiging of 
openbaarmaking daarvan verzetten. 
 De door het auteursrecht geboden bescherming is op zich niet beperkt tot 
commercieel gebruik van het werk, maar kan tevens betrekking hebben op niet-
commercieel gebruik c.q. gebruik binnen de privé-sfeer. Dat doet er echter niet 
aan af dat de kern van de auteursrechtelijke bescherming ziet op allerlei vormen 
van exploitatie van het werk.    
 Kenmerkend voor het auteursrecht is bovendien dat het een aantal onver-
vreemdbare persoonlijkheidsrechten aan de maker toekent, waarmee tevens de 
aard van de beschermde prestatie geïllustreerd wordt. De aard van het werk dient 
dan in beginsel immers van de noodzaak voor dergelijke rechten te getuigen, 
hetgeen met zich brengt dat men de drempel voor auteursrechtelijke bescherming 
waarschijnlijk niet te laag dient te leggen. 
 
ECONOMISCHE PRESTATIES 
 
3.2 ONDERSCHEIDINGSPRESTATIES 
 
3.2.1 TEKENINGEN EN MODELLEN 
 
3.2.1.1 MODEL 
 
De Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen of Modellen biedt bescherming 
aan het twee dimensionale (`tekening') of het drie dimensionale (`model') 
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uiterlijk van een gebruiksvoorwerp.73 In navolging van het spraakgebruik zal hier 
steeds worden gesproken over `model', als verzamelbegrip voor zowel twee 
dimensionale tekeningen als drie dimensionale modellen.74 Voorwaarde voor het 
verkrijgen van bescherming is dat de tekening of het model tijdig gedeponeerd 
wordt, zodat het model ten tijde van het depot nog nieuw  ─  onbekend  ─  is.75 
Bij gebreke daarvan kan geen modelrechtelijke bescherming verkregen worden.76 
Object van bescherming is ook het model zoals gedeponeerd en niet het model 
zoals dat feitelijk wordt uitgevoerd.77

 
A. NIEUW UITERLIJK GEBRUIKSVOORWERP 
 
Het nieuwe uiterlijk dient betrekking te hebben op een gebruiksvoorwerp.78 Dat 
brengt met zich dat het te beschermen model een gebruiksfunctie dient te hebben. 
Daarmee wordt beoogd om voorwerpen met een louter decoratieve functie, zoals 
beeldjes, schilderstukken of prenten, van het modelrecht uit te zonderen.79 De 
Benelux-wetgever was van oordeel dat deze beperking van de reikwijdte van de wet 
tot voorwerpen met een gebruiksfunctie een van de grondbeginselen van de wet zou 
vormen. Dit onderscheid doet vermoeden dat de wetgever de enkele prestatie van het 
geven van een nieuw uiterlijk aan een voorwerp kennelijk niet voldoende 
beschermenswaardig achtte om daaraan de door de wet geboden bescherming aan toe 
te kennen. Slechts wanneer een dergelijk voorwerp ook los van zijn uiterlijk enig nut 
heeft, is een dergelijke prestatie voor de Benelux Modellenwet pas van voldoende 
betekenis, zoals Van Nieuwenhoven Helbach opmerkt.80 Op welk inzicht dit 
gebaseerd is en waarin de rechtvaardiging daarvan gelegen is, blijft echter in nevelen 
gehuld. Zoals Verkade opmerkt valt bijvoorbeeld ook niet goed in te zien waarom 
`decoratie' niet evengoed een gebruiksfunctie zou (kunnen) zijn.81  

 

                                                 
73 Vgl. art. 1 BTMW; Verkade, 1985, nr 16; Van Nieuwenhoven Helbach, 1989, nr 507.  
74 Vgl. Verkade, 1985, nr 1; Van Nieuwenhoven Helbach, 1989, nr 507. 
75 art. 3 BTMW. 
76 Anders: Pres. Den Bosch, 16 november 1992, IER 1993, nr 18, p. 88 (Vistas), in welk vonnis de President er - 

mijns inziens ten onrechte - van uitging dat art. 14 lid 5 BTMW niet toepasselijk zou zijn in geval van 
evidente slaafse nabootsing.  

77 Vgl: BenGH 16 december 1991, NJ 1992, 785 (Adidas/Triumph) en de noot van Spoor. 
78 De Overeenkomst van Den Haag - welke aan deze wet mede ten grondslag ligt - spreekt over tekeningen of 

modellen van nijverheid. Om misverstanden te voorkomen heeft de Benelux-wetgever deze term niet overge-
nomen, daar anders dan de term `nijverheid' zou kunnen suggereren de bescherming niet beperkt is tot louter 
industrieel vervaardigde voorwerpen, maar evenzeer ziet op ambachtelijk - met de hand - vervaardigde 
voorwerpen. Zie: Verkade, 1985, nr 21; Van Nieuwenhoven Helbach, 1989, nr 508. 

79 Vgl. Verkade, 1985, nr 22; Van Nieuwenhoven Helbach, 1989, nr 511. 
80 Van Nieuwenhoven Helbach, 1989, nr 511. 
81 Verkade, 1985, nr 22. 
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 Het voorwerp van de bescherming is het nieuwe uiterlijk van het bewuste 
voortbrengsel met een gebruiksfunctie. De constructie, vervaardigingswijze of de 
gebruikte materialen zijn geen voorwerp van bescherming. Door de omschrijving 
van het model als het nieuwe uiterlijk van een voortbrengsel wordt bovendien tot 
uitdrukking gebracht dat het modelrecht slechts betrekking heeft op een bepaald 
uiterlijk, voor zover in een voortbrengsel geconcretiseerd. De aan dat nieuwe 
uiterlijk ten grondslag liggende  ─  al dan niet auteursrechtelijk beschermde  ─  
(vormgevings)gedachte blijft modelrechtelijk vrij, voor zover die gedachte niet 
gebruikt wordt voor eenzelfde voortbrengsel. Enkel de uitwerking van de 
vormgevingsgedachte tot een concreet uiterlijk van een bepaald 
gebruiksvoorwerp is het object van modelrechtelijke bescherming.82 Het is 
derhalve niet de geestelijke prestatie, die eventueel voorwerp van auteursrecht 
kan zijn, die door het modelrecht beschermd wordt, maar enkel de prestatie 
bestaande uit het toepassen van een al dan niet beschermde geestelijke prestatie  
─  een bepaald vormgevingsgedachte  ─  op een concreet voorwerp met een 
gebruiksfunctie.     
 Voorwaarde voor bescherming is dat het uiterlijk van het bewuste voorwerp  
─  ten tijde van het depot  ─  nieuw is. Van nieuwheid is sprake wanneer in een 
tijdvak van vijftig jaar voorafgaand aan het depot niet een voortbrengsel met 
hetzelfde uiterlijk als het gedeponeerde model  ─  of met een uiterlijk dat slechts 
ondergeschikte verschillen daarmee vertoont  ─  binnen de belanghebbende kring 
van nijverheid of handel in de Benelux feitelijk bekendheid heeft genoten.83 Van 
nieuwheid is evenmin sprake wanneer een model dat gelijk is aan het gedepo-
neerde model, of daarmee slechts ondergeschikte verschillen vertoont, reeds 
eerder werd gedeponeerd en gepubliceerd.84  
 Cruciaal in dit verband is het begrip ondergeschikte verschillen. De wetgever 
heeft daarmee, gezien de toelichting op art. 4 BTMW, het oog gehad op een in 
hoofdzaak overeenstemmend uiterlijk, waarvan sprake is wanneer het uiterlijk zo 
weinig verschilt dat het publiek de beide modellen met elkaar zou kunnen 
verwarren.85 Verwarring ziet in dit verband niet op verwarring over de herkomst 
van de produkten, maar is beperkt tot verwarring tussen het uiterlijk van 
voortbrengsels als zodanig.86 De eis dat het model meer dan ondergeschikte 
verschillen dient te vertonen met reeds gedeponeerde of bekende modellen, zoals 
in art. 4 BTMW aangegeven, komt er derhalve op neer dat het model onderschei-

 

                                                 
82 Vgl. Verkade, 1985, nr 23; Van Nieuwenhoven Helbach, 1989, nr 510 en BIE 1986, p. 204; Hof Arnhem, 19 

december 1977, BIE 1981, nr 62, p. 269 (Lichtmasten). 
83 Art. 4 lid 1 sub a BTMW. 
84 Art. 4 lid 1 sub b BTMW. 
85 Vgl. Verkade, 1985, nr 40; Van Nieuwenhoven Helbach, 1989, nr 521. 
86 Vgl. Verkade, 1985, nr 40; Van Nieuwenhoven Helbach, 1989, nr 521. 
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dend vermogen dient te bezitten, in die zin dat het model een eigen plaats moet 
kunnen innemen tussen andere voortbrengselen met een vergelijkbare ge-
bruiksfunctie.87

 Dit modelrechtelijke onderscheidend vermogen is niet hetzelfde als 
onderscheidend vermogen in merkenrechtelijke zin.88 Onderscheidend vermogen 
in merkenrechtelijke zin, ziet op het kunnen functioneren als merk, waarvoor 
vereist is dat een teken een waar of een dienst kan individualiseren naar herkomst 
of de daaraan toe te kennen eigenschappen. Een dergelijk onderscheidend 
vermogen is in het modelrecht niet vereist. Voldoende is dat het produkt zich 
onderscheidt door zijn uiterlijk  ─  een eigen plaats inneemt - niet dat het produkt 
zich zodanig onderscheidt dat daardoor de herkomst of eventueel aan het produkt 
toe te kennen eigenschappen ook kunnen worden herkend.89  
 
B. TECHNISCH EFFECT 
 
Artikel 2 lid 1 BTMW bepaalt dat hetgeen noodzakelijk is voor het verkrijgen van 
een technisch effect van modelrechtelijke bescherming is uitgesloten. De Memorie 
van Toelichting leert dat de Benelux-wetgever van oordeel was dat bescherming van 
techniek tot het domein van het octrooirecht behoort en niet van een samenloop 
tussen octrooirecht en modelrecht wilde weten.90  
 Het begrip technisch effect is bekend uit het octrooirecht als equivalent van het 
begrip `uitkomst'. Daarvan is sprake indien een uitvinding werkt doordat hij een 
praktisch resultaat geeft.91 Van een technisch effect is dan ook sprake, indien de 
vorm van het gebruiksvoorwerp van invloed is op de gebruiksfunctie van dat voor-

 

                                                 
87 Dit sluit aan bij de in het kader van art. 1401 BW door de Hoge Raad ontwikkelde nabootsings-jurisprudentie. 

Vgl. HR 15 maart 1968, NJ 1968, 268 (Plastic Stapelschalen: een eigen plaats inneemt; HR 25 april 1986, NJ 
1986, 531 (VSB/Priem); Martens, VI, nr 106; Van Nieuwenhoven Helbach, BIE 1986, p. 204.  

88 Evenzo: Verkade, 1985, nr 33. Vgl. Martens, O.D., VI, nr 106.  
89 Het onderscheidend vermogen in modelrechtelijke zin verschilt overigens ook van het onderscheidend 

vermogen in merkenrechtelijke zin, doordat het onderscheidend vermogen in het modelrecht een statisch 
begrip is. Het onderscheidend vermogen dient aanwezig te zijn ten tijde van het depot. Het merkenrecht kent 
daarentegen een dynamisch begrip doordat onderscheidend vermogen dat aanvankelijk afwezig is kan 
ontstaan door inburgering en evenzeer teloor kan gaan bijv. door verwording van een woordmerk tot soort-
naam. 

90 Vgl. Algemeen Deel, Gezamenlijke Memorie van Toelichting: Het zal zonder meer duidelijk zijn, dat van 
bescherming uitgesloten is de vorm, welke voor het bereiken van een technisch doel noodzakelijk is, vermits 
anders een monopolie geschapen zou worden voor een technische eigenschap van de betreffende voorwerpen; 
deze vorm van bescherming is voorbehouden aan de Octrooiwet; Memorie van Toelichting ad art. 2: Wanneer 
bepaalde factoren die het uiterlijk van een voortbrengsel mede bepalen onmisbaar zijn voor het verkrijgen 
van een technisch effect, behoort de bescherming van deze factoren tot het domein van de Octrooiwet. 
Bedoelde factoren zijn derhalve niet beschermd krachtens deze wet. Zie ook: Van Nieuwenhoven Helbach, 
BIE 1986, p. 204. 

91 Vgl. art. 3 Row; Verkade, 1985, nr 27; Van Nieuwenhoven Helbach, 1989, nr 514 en BIE 1986, p. 204. 
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werp.92 Dit betekent derhalve dat van een technisch effect sprake is wanneer de vorm 
van belang is voor de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het voorwerp, in de 
terminologie die de Hoge Raad in het kader van zijn nabootsingsjurisprudentie han-
teerde.93  
 Het lijkt aannemelijk dat daaronder bij de BTMW slechts de technische deugde-
lijkheid en bruikbaarheid van het produkt verstaan dient te nemen, zodat economi-
sche wensen van afnemers, zoals bijv. standaardisatie-wensen, daaronder niet 
begrepen zijn. Op dit punt stemt het begrip technisch effect dan niet overeen met het 
deugdelijkheid en bruikbaarheids-criterium, waaronder volgens de Hoge Raad in het 
Tomado-arrest tevens de bij een deel van de afnemers levende (rationele) wensen 
begrepen dienen te worden.94 Het begrip technisch effect lijkt daar taalkundig ook 
weinig ruimte voor te bieden. Men dient ook voor ogen te houden dat de wetgever 
het octrooirechtelijk domein wilde uitsluiten. Voor een verdergaande inperking van 
het toepassingsgebied van deze wet, door tevens economische deugdelijkheids- en 
bruikbaarheids-aspecten van het modelrecht uit te zonderen, lijkt dan geen grond 
aanwezig te zijn.   
 Bij het bepalen van de reikwijdte van de uitzondering van datgene wat 
noodzakelijk is voor het bereiken van een technisch effect, rijst tevens de vraag 
wanneer sprake is van noodzakelijkheid in de zin van art. 2 lid 1 BTMW. Daarbij kan 
men met Quaedvlieg twee stromingen onderscheiden: de resultaatgerichte leer en de 
apparaatgerichte leer.95  
 De resultaatgerichte leer neemt een noodzaak voor een technisch effect in 
beginsel pas aan wanneer er geen andere manieren zijn om het technisch effect te 
realiseren. Wanneer alternatieve vormen voorhanden zijn, waarmee hetzelfde 
resultaat kan worden bereikt, is er in deze opvatting geen noodzaak en kan modelbe-
scherming verleend worden.96 De reikwijdte van de uitsluiting van de 

 

                                                 
92 Aldus Van Nieuwenhoven Helbach, BIE 1986, p. 204. Verkade (1985, nr 27) en Van Nieuwenhoven Helbach 

(1989, nr 514, evenals eerdere drukken) spreken in dit verband over een beter geschikt doen zijn voor een de 
gebruiksfunctie, of daaraan een voordien niet aanwezige gebruiksfunctie geven. Het komt mij voor dat deze 
omschrijving ziet op een nieuw technisch effect. Niet een betere geschiktheid, maar de enkele geschiktheid 
voor de gebruiksfunctie brengt mijns inziens reeds met zich is dat sprake is van een technisch effect. Kwali-
teits- of nieuwheidseisen worden terzake van het technisch effect niet gesteld. (Vgl. Quaedvlieg, 1987, p. 3.) 

93 Quaedvlieg, 1987, p. 39-40. 
94 Vgl. HR 12 juni 1970, NJ 1970, 434, (Tomado). Evenzo: Van Nieuwenhoven Helbach, BIE 1986, p. 205.  

Anders: Verkade, 1985, nr 29 (die twijfelt) en Quaedvlieg, 1987, p. 39.  
 Zie omtrent de in het Tomado-arrest gegeven standaardisatie-wensen: Verkade, BIE 1981, p. 331 (noot bij Hof 

Arnhem, 24 november 1980, BIE 1981, nr 75 (Monte/Kwikform) en 1985, nr 29 en 1986, nr 25(c); Hijmans 
van den Bergh, NJ 1970, 434 en Maris, (Hijmans van den Bergh-bundel), 1971, p. 192. 

95 Quaedvlieg, 1987, p. 31 e.v. 
96 Vgl. Cohen Jehoram, RM Themis 1987, p. 187; Limperg, 1978, p. 11; Van der Kooy, NJB 1985, p. 14; 

Verkade, 1985, nr 28; Zie daarover: Quaedvlieg, 1987, p. 31-35. 
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techniek van de bescherming van het modelrecht wordt door de resultaatgerichte leer 
derhalve zoveel mogelijk beperkt.  
 Daartegenover staat de apparaatgerichte leer, waarbij een noodzaak voor een 
technisch effect wordt aangenomen voor al die elementen die nodig zijn voor het 
functioneren van het model, zonder dat daarbij van belang is of alternatieve oplos-
singen al dan niet voor handen zijn.97  
 De Memorie van Toelichting leert dat de wetgever in beginsel slechts 
modelrechtelijke bescherming wilde toestaan voor vormen die onafhankelijk van hun 
technische functie nog tot vormgevings-variaties aanleiding kunnen geven.98 Mede 
gelet op de herhaaldelijk geformuleerde wens van de wetgever het octrooirechtelijk 
domein te willen respecteren, sluit ik mij aan bij Quaedvlieg in zijn voorkeur voor de 
apparaatgerichte leer.99 Zoals Quaedvlieg aangeeft sluit de supplementaire 
bescherming van techniek, welke door de resultaatgerichte leer mogelijk is, niet aan 
bij de bedoeling van de wetgever en is deze bescherming van techniek bovendien 
willekeurig.100 Zo laat zich niet goed rechtvaardigen waarom techniek die zichtbaar 
is wèl, en techniek die niet zichtbaar is in het uiterlijk van een produkt niet voor 
bescherming in aanmerking komt. De mogelijkheid van bescherming van techniek 
d.m.v. het modelrecht zou bovendien afhankelijk worden van de stand der techniek, 
omdat de mogelijkheid van bescherming dan afhankelijk is van de vraag of 
alternatieve vormen voorhanden zijn of komen. Dit zou als consequentie kunnen 
hebben dat een model na verloop van tijd eventueel wèl voor modelrechtelijke be-
scherming in aanmerking zou kunnen komen  ─  wanneer vervolgens alternatieve 
vormen beschikbaar komen  ─  op voorwaarde dat het model al wel reeds gedepo-
neerd werd toen de modelrechtelijke bescherming nog illusoir leek. Een belangrijk 
bezwaar van de resultaatgerichte leer lijkt mij tevens dat het zo  ─  althans in theorie  
─  mogelijk zou zijn dat alle verschillende uitvoeringsvormen van een al dan niet 
voor octrooi in aanmerking komende inrichting, modelrechtelijk beschermd zouden 
kunnen worden, waardoor het modelrecht een  ─  wellicht aantrekkelijk  ─  
alternatief voor het octrooirecht zou kunnen vormen. Zo zou een volledige overlap 
ontstaan tussen het model- en het octrooirecht en dit resultaat zou bovendien zelfs 
mogelijk zijn voor technische aspecten die wegens een gebrek aan uitvindingshoogte 

 

                                                 
97 Vgl. Van Nieuwenhoven Helbach, 1989, nr 515 en BIE 1986, p. 205; Wichers Hoeth, BIE 1985, p. 272  

Quaedvlieg, 1987, p. 31 en p. 35-40. 
98 MvT ad art. 2: Wanneer bepaalde factoren die het uiterlijk van een voortbrengsel mede bepalen onmisbaar 

zijn voor het verkrijgen van een technisch effect, behoort de bescherming van deze factoren tot het domein van 
de octrooiwet. Bedoelde factoren zijn derhalve niet beschermd krachtens deze wet. Het eerste lid van dit 
artikel sluit evenwel niet uit de bescherming van nuttige factoren, die onafhankelijk van hun technische 
waarde een esthetische waarde vertegenwoordigen. Deze technische waarde valt als zodanig niet onder de 
bescherming van deze wet. 

99 Quaedvlieg, 1987, p. 40. 
100 Quaedvlieg, 1987, p. 41-43. 
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niet voor octrooi in aanmerking kunnen komen. Het is duidelijk dat deze 
consequentie zich niet verdraagt met het systeem van het intellectuele eigendoms-
recht. 
 Tevens kan in dit verband gewezen worden op de systematiek van het intellectu-
ele eigendomsrecht, zoals die ook blijkt uit artikel 1 lid 2 van de Benelux Merken-
wet, waarin evenzeer een uitzondering op de mogelijkheid van merkenrechtelijke 
bescherming wordt gemaakt voor driedimensionale vormen, die een uitkomst op het 
gebied van de nijverheid opleveren. Zoals Komen/Verkade opmerken dient deze 
uitzondering niet te eng te worden opgevat, omdat zij zich keert tegen de mogelijk-
heid van pseudo-octrooien.101 Terecht stellen zij dat op niet-octrooieerbare vormen 
of vondsten, die voor het bereiken van een technisch effect nodig of nuttig zijn, niet 
door middel van  ─  in dat geval  ─  het merkenrecht een uitsluitend recht gevestigd 
mag worden. Hetzelfde dient mijns inziens  ─  mutatis mutandis  ─  te gelden voor 
het modelrecht.102  
        
3.2.1.2 BESCHERMINGSOMVANG 
 
Ingevolge art. 14 lid 1 BTMW kan de rechthebbende zich verzetten tegen 
vervaardiging, invoer, verkoop, te koop aanbieden, verhuur, te huur aanbieden, 
tentoonstelling, levering, gebruik, of in voorraad hebben voor een van deze 
doeleinden, met industrieel of commercieel oogmerk, van een voortbrengsel dat 
hetzelfde uiterlijk vertoont als  ─  of slechts ondergeschikte verschillen vertoont 
met  ─  het gedeponeerde model. 
 Wat opvalt in deze omschrijving van de inhoud van het recht is dat de 
bescherming beperkt is  ─  evenals bij het octrooirecht en anders dan bij het 
auteursrecht  ─  tot verschillende handelingen, voorzover daarbij sprake is van 
een industrieel of commercieel oogmerk. De Memorie van Toelichting geeft aan 
dat dit begrip ruim dient te worden opgevat.103  
 Eveneens opvallend is dat de rechthebbende zich  ─  evenals bij het octrooi-
recht en anders dan bij het auteursrecht  ─  kan verzetten tegen het enkele gebruik 
van een inbreukmakend voortbrengsel. Dit illustreert dat het modelrecht 
weliswaar slechts bescherming biedt tegen de commerciële aanwending van het 
model, maar binnen dat commerciële domein ziet op in beginsel iedere mogelijke  

 

                                                 
101 Komen/Verkade, Compendium, 1970, nr 33. 
102 Vgl. Verkade, 1985, nr 130. 
103 Zie Verkade, 1985, nr 67; Van Nieuwenhoven Helbach, 1989, nr 588. 
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aanwending van het beschermde voorwerp. Het modelrecht biedt derhalve een 
bescherming die in wezen betrekking heeft op iedere vorm van exploitatie van het 
beschermde uiterlijk. 
 De BTMW biedt slechts bescherming voorzover sprake is van hetzelfde uiterlijk 
of van een uiterlijk dat slechts ondergeschikte verschillen met het gedeponeerde 
model vertoont. Dit criterium van `ondergeschikte verschillen' wordt eveneens in art. 
4 onder 1 BTMW geformuleerd als criterium voor de nieuwheid van een model.104 
De Memorie van Toelichting leert dat de wetgever daarbij het oog had op een `in 
hoofdzaak overeenstemmend' uiterlijk, waarvan sprake is wanneer gevaar voor 
verwarring aanwezig is.105 Daarbij gaat het om gevaar voor verwarring tussen de 
modellen zelve, en niet om gevaar voor verwarring over hun herkomst.106 In dit 
verband is mijns inziens ook van belang dat het voor modelrechtelijke bescherming 
benodigde onderscheidend vermogen evenmin onderscheiding naar herkomst 
vereist.107  
 De Memorie van Toelichting op art. 4 BTMW leert dat tevens acht geslagen 
dient te worden op de normen die in de belanghebbende kring van nijverheid en 
handel gelden, zodat de mate van modelbescherming van branche tot branche kan 
verschillen.108

 Bescherming wordt slechts geboden voorzover sprake is van ondergeschikte 
verschillen met het gedeponeerde model. Gezien de definitie van een model in art. 1 
als het uiterlijk van een voortbrengsel met een gebruiksfunctie, dient niet alleen 
sprake te zijn van niet meer dan ondergeschikte verschillen in uiterlijk maar tevens in 
gebruiksfunctie.109 Hierin is één van de hoofdbeginselen van de BTMW gelegen, 
inhoudende dat de bescherming slechts verkregen wordt voor een bepaald gebruiks-
voorwerp, waarvan de aard uit het depot moet blijken. Anders dan bij het octrooi- of 
auteursrecht strekt de bescherming zich niet uit tot de achterliggende gedachte en 
iedere toepassing daarvan, maar is deze beperkt tot de toepassing daarvan bij 
eenzelfde gebruiksvoorwerp, althans een voorwerp dat qua gebruiksfunctie slechts 
ondergeschikte verschillen met het gedeponeerde model vertoont.110  

 

                                                 
104 Verkade, 1985, nr 68; Van Nieuwenhoven Helbach, 1989, nr 590 en BIE 1986, p. 30. 
105 Verkade, 1985, nr 40; Van Nieuwenhoven Helbach, 1989, nr 521 en BIE 1986, p. 31. 
106 Van Nieuwenhoven Helbach, 1989, nr 521.  
107 Zie tevens par. 3.2.1.1.A. 
108 Verkade, 1985, nr 40; Van Nieuwenhoven Helbach, 1989, nr 522 en BIE 1986, p. 31.  
 Gelet op hetgeen in dit verband in de Memorie van Toelichting wordt opgemerkt, vraag ik mij af of dit 

criterium wel kan worden vervangen door het in het merkenrecht ontwikkelde ruimere criterium van associa-
tiegevaar. Verkade (1985, nr 40) meent van wel, maar lijkt associatiegevaar niet als een ruimer criterium te 
beschouwen. Van Nieuwenhoven Helbach (1989, nr 521) wijst dit af, daarbij expliciet terugkomend op 
hetgeen hij eerder (BIE 1986, p. 31) - evenals Verkade - verdedigde.  

109 Vgl. Verkade, 1985, nr 23 en nr 39; Van Nieuwenhoven Helbach, 1989, nr 591 en BIE 1986, p. 32. 
110 Vgl. Verkade, 1985, nr 23 en nr 39; Van Nieuwenhoven Helbach, 1989, nr 510. 
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De rechthebbende kan zich derhalve niet verzetten tegen het gebruik van een 
uiterlijk, dat ondergeschikte verschillen met het gedeponeerde model vertoont, voor 
een voorwerp met een geheel andere gebruiksfunctie.  
 
3.2.1.3 CONCLUSIE 
 
Het modelrecht beschermt de rechthebbende op een (gedeponeerd) model tegen 
de exploitatie van een voorwerp met een gebruiksfunctie en een uiterlijk, die 
minder dan ondergeschikte verschillen daarmee vertonen. Om voor deze 
bescherming in aanmerking te kunnen komen dient het model ten tijde van het 
depot eveneens meer dan ondergeschikte verschillen te vertonen met hetgeen 
reeds in een periode van vijftig jaar daarvoor binnen de Benelux bekend of 
gedeponeerd was.   
 Deze meervoudige functie van het begrip ondergeschikte verschillen brengt 
met zich dat de reikwijdte van de bescherming afhankelijk is van het verschil in 
uiterlijk tussen het gedeponeerde model en het daarvoor reeds bekende.111 De 
beschermingsomvang van een model neemt daardoor toe naarmate het model zich 
ten tijde van het depot meer onderscheidt.  
 Het modelrecht biedt dus bescherming aan het verschil in uiterlijk tussen het 
gedeponeerde model en reeds bekende modellen. Het gaat daarbij uiteraard niet 
om dit verschil op zich, maar om de daarin gelegen voorsprong op de markt die 
zodoende gerealiseerd kan worden.112 Deze voorsprong ziet dan op de nieuwe 
plaats die het model door zijn onderscheidende uiterlijk op de markt inneemt en 
de daaraan verbonden goodwill c.q. waarde. Doordat het produkt zich door zijn 
nieuwe uiterlijk onderscheidt, zal het publiek het produkt (mede) aan dit uiterlijk 
herkennen, en het is deze herkenningsfunctie die door het modelrecht beschermd 
wordt. Het modelrecht beschermt derhalve de reclame- of marketing-waarde die 
het nieuwe uiterlijk in zich heeft.113

 

                                                

 Deze bescherming is slechts beperkt tot produkten met eenzelfde of 
vergelijkbare gebruiksfunctie. Deze beperking van de beschermingsomvang illus-
treert evenzeer de functie van het modelrecht als marketing-instrument. Deze 
beperking brengt tevens met zich dat het modelrecht zich wezenlijk onderscheidt 
van het octrooi- en auteursrecht, doordat het modelrecht geen bescherming biedt 

 
111 Vgl. Verkade, 1985, nr 41; Van Nieuwenhoven Helbach, BIE 1986, p. 31. 
112 Vgl. Van Nieuwenhoven Helbach, BIE 1986, p. 31. 
113 Deze functie van het modelrecht vormt een reden te meer om niet een te stringente invulling van het criterium 

noodzakelijk voor het verkrijgen van een technisch effect voor te staan, daar het modelrecht niet - direct - de 
technische ontwikkelingsprestatie zelve beoogt te beschermen, maar slechts de ten gevolge daarvan eventueel 
gerealiseerde mogelijkheid om het uiterlijk van het produkt als verkoopinstrument te kunnen laten fungeren. 
Dat daardoor het ontwikkelen van technisch nuttige produkten mogelijk tevens gestimuleerd wordt is uiteraard 
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aan een creatieve, geestelijke prestatie c.q. de aan het model ten grondslag 
liggende  ─  al dan niet inventieve of creatieve  ─  gedachte. Voorwerp van 
modelrechtelijke bescherming is slechts de concrete uitwerking daarvan in een 
specifiek gebruiksvoorwerp, zonder dat derden wanneer zij dezelfde inzichten 
verwerken in geheel andere gebruiksvoorwerpen.  
 Dit illustreert dat het modelrecht in wezen de prestatie bestaande uit de 
investeringen die gemoeid zijn met het introduceren van een nieuw produkt en 
het creëren van een afzetmarkt daarvoor beschermt. De bescherming is er op 
gericht te bewerkstelligen dat de concurrentie weliswaar hieraan mag aanhaken, 
maar daarbij een zodanige afstand dient te bewaren  ─  als mogelijk is zonder aan 
de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het produkt afbreuk te doen  ─  dat er 
geen sprake is van overmatig profijt trekken van de reclame-mogelijkheden die 
het innovatieve uiterlijk in zich bergt. Het modelrecht beoogt dat de nabootser op 
basis van eigen marketing-inspanningen zijn nabootsing aan de man brengt, maar 
richt zich in beginsel niet tegen het nabootsen als zodanig. Pas wanneer een 
nabootser de aan het gedeponeerde model verbonden bekendheid  ─  ofwel 
goodwill  ─  exploiteert  ─  doordat de voorwerpen zodanig gelijken dat het 
gevaar bestaat dat het publiek ze met elkaar kan verwarren  ─  kan de 
rechthebbende zich daartegen verzetten. 
 
3.2.2 NABOOTSING UITERLIJK PRODUKTEN 
 
Sedert het Hyster Karry Krane-arrest114 is het gevestigde jurisprudentie dat 
nabootsing van het uiterlijk115 van een produkt van een concurrent ongeoorloofd 
is wanneer men zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen 
even goed een andere weg had kunnen inslaan en door dit na te laten gevaar voor 
verwarring sticht. De latere jurisprudentie van de Hoge Raad116 leert dat voor 

 

                                                                                                                                    
niet onwelkom, maar dat is niet de functie van het modelrecht.  

114 HR 26 juni 1953, NJ 1954, 90 (Hyster Karry Krane). 
115 Vgl. Hof Amsterdam, 23 augustus 1979, BIE 1981, p. 236 (Sleutelring); Hof Amsterdam, 2 juni 1983, BIE 

1984, nr 71, p. 221 (Compubinder/Databinder). 
116 Zie: HR 21 december 1956, NJ 1960, 414 (Drukasbak); HR 8 januari 1960, NJ 1960, 415 (Scrabble); HR 12 

november 1965, NJ 1966, 59 (Cascade); HR 15 maart 1968, NJ 1968, 268 (Plastic Stapelschalen); HR 28 
februari 1969, NJ 1969, 366 (Tractor-cabine); HR 12 juni 1970, NJ 1970, 434 (Tomado); HR 22 november 
1974, NJ 1975, 176 (Vrijetijdsschoenen); HR 25 april 1986, NJ 1986, 531 (Sloten); HR 1 december 1989, NJ 
1990, 473 (Monte/Kwikform); HR 31 mei 1991, NJ 1992, 391 (Borsumij/Stenman); HR 7 juni 1991, NJ 1992, 
392 (Rummikub); HR 14 februari 1992, BIE 1993, nr. 6, p. 25 (Beele/Elcon). 
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deze bescherming slechts vereist is dat het uiterlijk van het produkt onderschei-
dend vermogen117 bezit.  
 Deze jurisprudentie geldt sinds het in werking treden van de BTMW per 1 
januari 1975 nog slechts voor produkten die voor die datum reeds op de markt 
waren.118 Voor na die datum geïntroduceerde produkten geldt dat daarvoor géén 
beroep meer op deze nabootsings-jurisprudentie gedaan kan worden, ook niet bij 
gebreke van het ontbreken van een modeldepot.119 De BTMW vervangt derhalve 
deze eerdere Nederlandse jurisprudentie en mag ook  ─  grosso modo  ─  als een 
codificatie daarvan gezien worden.120   
 
3.2.2.1 UITERLIJK PRODUKT 
 
A. ONDERSCHEIDEND VERMOGEN 
 
Voorwaarde voor bescherming is dat het uiterlijk van een produkt onderschei-
dend vermogen bezit.121 In het Drukasbak-arrest122 sprak de Hoge Raad in dit 
verband over een aanmerkelijk onderscheid, waarna in het Plastic Stapelschalen-
arrest123 de formule van een eigen plaats op de relevante markt gehanteerd werd. 
Onderscheidend vermogen in deze zin opgevat komt overeen met het criterium 
van meer dan ondergeschikte verschillen, zoals dat in art. 4 lid 1 BTMW wordt 
gehanteerd. 
 Formeel is nieuwheid, zoals dat door de BTMW wordt verlangd, geen 
voorwaarde voor het kunnen inroepen van deze bescherming.124 Nieuwheid in 

 

                                                 
117 Zie vooral: HR 21 december 1956, NJ 1960, 414 (Drukasbak); HR 25 april 1986, NJ 1986, 531 (Sloten) en 

HR 7 juni 1991, BIE 1992, nr 16, p. 61 (Rummikub). 
118 Art. 25 BTMW. Deze bescherming blijft in beginsel ook nog voortbestaan, gelet op latere arresten inzake 

Borsumij/Stenman (HR 31 mei 1991, NJ 1992, 391) Rummikub (HR 7 juni 1991, NJ 1992, 392) en Beele/El-
con (HR 14 februari 1992, BIE 1993, nr. 6, p. 25 ). 

119 Vgl. art. 14 lid 5 BTMW en BenGH, 21 december 1990, NJ 1991, 429 (Prince/Van Riel). 
120 Vgl. Van Nieuwenhoven Helbach, 2000 weken, 1977, p. 27; Verkade, 1985, nr 3, 145 en 149; Quaedvlieg, 

1987, p. 39; Martens, O.D., VI, nr 117.3. Anders: Brinkhof, BIE 1991, p. 258, die mijns inziens ten onrechte 
stelt dat deze jurisprudentie - anders dan de BTMW - bescherming zou bieden tegen het scheppen van 
verwarringsgevaar als zodanig hetgeen op zich reeds onrechtmatig zou zijn. Zoals hiervoor uiteengezet is 
verwarringsgevaar evenzeer het criterium voor de onder art. 14 lid 1 BTMW te verkrijgen bescherming. 
Bovendien zij opgemerkt dat het enkele scheppen van gevaar voor verwarring niet per definitie als 
onrechtmatig lijkt te kunnen worden aangemerkt, zoals Verkade (Van Oven-bundel, 1981, p. 400) ook 
aangeeft. Gevaar voor verwarring dient - evenals gevaar voor associaties - slechts gezien te worden als een 
norm ter beoordeling van de vraag of sprake is van een rechtens relevante mate van gelijkenis tussen bepaalde 
modellen, merken of andere onderscheidingsmiddelen. Zie tevens § 5.5.1.  

121 Vgl. Verkade, O.M., 1986, nr 25 (b); Martens, O.D., VI, nr 105 e.v. 
122 HR 21 december 1956, NJ 1960, 414 (Drukasbak). 
123 HR 15 maart 1968 NJ 1968, 268 (Plastic Stapelschalen). 
124 Vgl. Verkade, O.M., 1986, nr 25 (b); Martens, O.D., VI, nr 120.1 (b). 
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modelrechtelijke zin betekent dat het model niet al feitelijk bekend mag zijn of 
beschreven in een depot of elders in de literatuur. Het kunnen innemen van een 
eigen plaats op de markt voor bepaalde produkten, impliceert echter dat het 
bewuste model nieuw op de bewuste markt dient te zijn. In deze zin is nieuwheid 
wel een vereiste.125 Het gaat daarbij dan om onderscheidend vermogen op de 
bewuste markt.126

 Anders dan bij het modelrecht onder de BTMW is een depot niet vereist. Wèl 
geldt als voorwaarde voor het verkrijgen van deze bescherming op grond van het 
ongeschreven recht dat men het produkt daadwerkelijk op de markt brengt, 
hetgeen besloten ligt in de eis van onderscheidend vermogen. Dit onderscheidend 
vermogen dient zich in concreto te realiseren, zodat het produkt daadwerkelijk op 
de markt gebracht dient te zijn.  
 In het verlengde daarvan lijkt te moeten worden aangenomen dat als 
rechthebbende dient te worden aangemerkt degene, die het produkt op de markt 
brengt. De bescherming komt zodoende in beginsel toe aan degene die de 
economische risico's verbonden aan het introduceren van het produkt op de markt 
neemt. 
 
B. DEUGDELIJKHEID EN BRUIKBAARHEID 
 
Zoals de Hoge Raad reeds in het Hyster-arrest127 aangaf ziet de geboden bescher-
ming niet op datgene wat de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het produkt 
bepaalt, indien men zonder daaraan afbreuk te doen een andere weg had kunnen 
inslaan en door dat na te laten verwarring sticht. Deze deugdelijkheid en 
bruikbaarheid omvat meer dan het technisch effect dat door artikel 2 lid 1 BTMW 
van modelrechtelijke bescherming wordt uitgezonderd. Niet alleen technische 

 

                                                 
125 Zie over nieuwheid: HR 22 november 1974, NJ 1975, 176 (Vrijetijdsschoenen), in welke procedure het Hof 

Amsterdam bescherming aan een schoenmodel  (Kickers) toekende, zonder verder te onderzoeken of er daar-
voor reeds schoenen van dat genre op de markt waren gebracht. De Hoge Raad verwierp het beroep in 
cassatie, daar het Hof wel uitdrukkelijk had overwogen dat niet aannemelijk was gemaakt dat er, voordat de 
Kickers op de markt kwamen, schoenen in de handel waren welke zozeer gelijkenis vertoonden met de 
Kickers, dat aan dit (...) schoenmodel (...) onderscheidende kracht zou moeten worden ontzegd. 

126 Vgl. HR 22 november 1974, NJ 1975, 176 (Vrijetijdsschoenen); HR 25 april 1986, NJ 1986, 531 (VSB/-
Priem); Martens, O.D., VI, nr 107. Het komt mij voor dat daarbij het tijdstip van introductie op de markt 
beslissend dient te zijn. Tevens lijkt mij dat onderscheidend vermogen in modelrechtelijke zin - waaronder 
slechts verstaan wordt het zich onderscheiden van andere produkten - in beginsel een statisch begrip is, zodat 
dit onderscheidend vermogen niet door inburgering kan ontstaan, zoals bij het merkenrecht, waar het onder-
scheidend vermogen tevens betrekking heeft op de vraag of een teken kan functioneren ter onderscheiding van 
een bepaalde herkomst of kwaliteiten. Dit laatste is naar zijn aard een dynamisch gegeven, afhankelijk van de 
perceptie van het teken door het publiek. 

127 HR 26 juni 1953, NJ 1954, 90 (Hyster Karry Krane). 
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deugdelijkheid en bruikbaarheid, maar tevens economische wensen van afnemers, 
zoals bijv. standaardisatie-wensen, vallen onder deze deugdelijkheid en 
bruikbaarheid, zoals de Hoge Raad in zijn Tomado-arrest aangaf.128  
 
3.2.2.2 BESCHERMINGSOMVANG 
 
Zoals de Hoge Raad in het Hyster-arrest129 aangaf strekt de geboden bescherming 
zich uit tot het nabootsen van een produkt, voorzover men zonder aan de 
deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen, even goed een andere weg had 
kunnen inslaan en door dit na te laten gevaar voor verwarring creëert. Een 
gelijkenis tussen het uiterlijk van de produkten, waardoor verwarringsgevaar 
ontstaat is derhalve ook hier  ─  evenals in het Benelux modelrecht  ─  het 
centrale criterium. Niet vereist is dat men op alle mogelijke punten waar men een 
andere weg zou kunnen inslaan dat ook daadwerkelijk doet. Voldoende is dat het 
gevaar voor verwarring in afdoende mate vermeden wordt.130

 Het gaat daarbij om gevaar voor verwarring tussen het uiterlijk van de 
produkten als zodanig. Dat brengt met zich dat eventueel aangebrachte merken of 
andere onderscheidingsmiddelen, het gevaar voor verwarring niet kunnen 
opheffen.131  
 Dit verwarringsgevaar dient naar mijn oordeel aldus te worden opgevat, dat 
alleen het gevaar voor verwarring tussen de produkten een rol speelt, en niet 
gevaar voor verwarring over de herkomst daarvan.132 Herkomstverwarring is een 
merkenrechtelijk begrip, reden waarom in het merkenrecht onderscheidend 
vermogen ook niet slechts ziet op het zich onderscheiden van het merk van 
andere tekens, maar tevens op het kunnen fungeren als herkomst- of 
kwaliteitsaanduiding. In het modellenrecht c.q. nabootsingsrecht is daarentegen 
slechts het enkele zich kunnen onderscheiden van andere produkten, ofwel het 
innemen van een eigen plaats op de markt voldoende. De bescherming welke het  

 

                                                 
128 Vgl. HR 12 juni 1970, NJ 1970, 434, (Tomado).  
 Evenzo: Van Nieuwenhoven Helbach, BIE 1986, p. 205.  Anders: Verkade, 1985, nr 29 en Quaedvlieg, 1987, 

p. 39. 
 Zie omtrent de in het Tomado-arrest gegeven standaardisatie-wensen: Verkade, BIE 1981, p. 331 (noot bij Hof 

Arnhem, 24 november 1980, BIE 1981, nr 75 (Monte/Kwikform) en 1985, nr 29 en 1986, nr 25(c); Hijmans 
van den Bergh, NJ 1970, 434 en Maris, (Hijmans van den Bergh-bundel), 1971, p. 192. 

129 HR 26 juni 1953, NJ 1954, 90 (Hyster Karry Krane). 
130 Vgl. HR 8 januari 1960, NJ 1960, 415 (Scrabble); HR 15 maart 1968, NJ 1968, 268 (Plastic Stapelschalen); 

Verkade, O.M., 1986, nr 25 (c). 
131 Vgl. Verkade, O.M., 1986, nr 25 (b). 
132 Evenzo: Van Dijk, 1975, p. 64; Anders: Verkade, O.M., 1986, nr 25 (b). Zie omtrent verwarring: Martens, 

O.D., VI, nr 111.1 en de discussie tussen Quaedvlieg (BIE 1992, p. 367 e.v.) en Van Nieuwenhoven Helbach 
(BIE 1992, p. 371).  
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model- en nabootsingsrecht biedt ziet op deze prestatie. Het beschermen van een 
herkomst- of kwaliteitsaanduidingsfunctie behoort daarentegen tot het merken-
rechtelijk domein.133

 
3.2.2.3 CONCLUSIE 
 
De nabootsings-jurisprudentie biedt aan het uiterlijk van produkten eenzelfde 
soort bescherming, als door de BTMW geboden worden. Dit illustreert dat ook de 
aard van de door deze jurisprudentie en de door de BTMW beschermde prestaties 
dezelfde is: de voorsprong c.q. waarde die aan het op de markt brengen van een 
nieuw, onderscheidend uiterlijk van een produkt verbonden is.  
 Deze bescherming dient toe te komen aan degene die het produkt 
daadwerkelijk op de markt geïntroduceerd heeft en de daaraan verbonden risico's 
voor zijn rekening neemt.  
 De nabootsings-jurisprudentie beschermt in wezen de prestatie bestaande uit 
de investeringen die gemoeid zijn met het introduceren van een nieuw produkt en 
het creëren van een afzetmarkt daarvoor. Het beschermingsregime is er op gericht 
te bewerkstelligen dat de concurrentie weliswaar hieraan mag aanhaken, maar 
daarbij een zodanige afstand in aanmerking neemt  ─  voor zover mogelijk 
zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het produkt afbreuk te doen  
─  dat er geen sprake is van overmatig profiteren van de wervende kracht die het 
innovatieve uiterlijk in zich bergt. De aard van de beschermde prestatie lijkt 
evenzeer met zich te brengen dat de geboden bescherming, evenals onder de 
BTMW, in beginsel beperkt is tot vergelijkbare produkten. 
 De jurisprudentie over de nabootsing van produkten heeft derhalve evenals 
de BTMW betrekking op het verlenen van bescherming tegen de exploitatie van 
de marketingwaarde van een onderscheidend uiterlijk. Zo'n onderscheidend 
uiterlijk van een produkt laat zich weliswaar kennen door de weergave daarvan in 
een stoffelijk produkt, maar dat doet er niet aan af dat het voorwerp van deze 

 

                                                 
133 Sedert het in werking treden van de BMW kunnen tevens driedimensionale vormmerken worden beschermd. 

Wanneer het nabootsingsrecht tevens de herkomst- of kwaliteitsaanduidingsfunctie zou beschermen, kan dit 
recht ook niet goed onderscheiden worden van de merkenrechtelijke bescherming van vormmerken.Dit blijkt 
ook uit de beschouwingen van Quaedvlieg (BIE 1992, p. 367 e.v.), die - naar mijn oordeel ten onrechte - 
meent dat de ratio voor modelrechtelijke bescherming onder de BTMW c.q. de slaafse nabootsings-
jurisprudentie gelegen is in herkomstverwarring. Als dat zo zou zijn, is mij onduidelijk waarom herkomstver-
warring dan niet het voor de bepaling van de beschermingsomvang te hanteren criterium is - nu Quaedvlieg 
evenzeer van oordeel is dat verwarringsgevaar tussen de designs reeds voldoende kan zijn - en valt bovendien 
niet in te zien wat dan nog het verschil is met de door de BMW sedert 1970 geboden mogelijkheid van 
merkenrechtelijke bescherming van vormmerken c.q. waardoor zo'n verschil zich zou laten rechtvaardigen. 
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bescherming een immaterieel voorwerp is. De jurisprudentie over de nabootsing 
van produkten ziet dan ook op het toekennen van een (ongeschreven) model-
recht.134  
 
3.2.3 MERKENRECHT 
 
De Benelux Merkenwet verleent bescherming aan merken. Daaronder worden 
verstaan alle mogelijke tekens, die dienen om de waren of diensten van een 
onderneming te onderscheiden. Voorwaarde voor het kunnen inroepen van deze 
bescherming is dat het teken als merk is gedeponeerd.135 Nieuwheid ten tijde van 
het depot is geen vereiste, zodat ook wanneer het merk reeds voor het depot 
gebruikt is nog een merkrecht kan worden verkregen. 
 Tot 1987 konden slechts tekens die ter onderscheiding van waren gebruikt 
worden als merk bescherming genieten. Sedert 1 januari 1987 biedt de Benelux 
Merkenwet echter tevens de mogelijkheid om zogeheten dienstmerken als merk te 
deponeren en genieten deze merken dezelfde bescherming als warenmerken.136

 Cruciaal voor de beantwoording van de vraag of een teken als merk bescher-
ming geniet is of het onderscheidend vermogen bezit. Daarnaast is van belang of 
het teken ook als merk toelaatbaar is.  
 Artikel 1 lid 1 jo artikel 39 lid 1 BMW geeft aan dat als merk worden be-
schouwd tekens die dienen om waren of diensten van een onderneming te onder-
scheiden. In de merkenrechtelijke literatuur en jurisprudentie wordt echter 
nauwelijks stil gestaan bij dit  ondernemingsvereiste. Alleen Komen/Verkade 
gingen hier bij de introductie van de Benelux Merkenwet in 1970 nader op in, 
waarbij zij voorstander waren van een ruime interpretatie.137 De overige auteurs 
besteden niet of nauwelijks aandacht aan dit vereiste en in de rechtspraak heeft 
het tot nu toe ook geen rol van betekenis gespeeld.138 Op zich is dit enigszins 

 

                                                 
134 Bevreemdend is in dit verband dat de Hoge Raad in het Borsumij-arrest tot een ander oordeel kwam (HR 31 

mei 1991, NJ 1992, 391 (Borsumij/Stenman). De Hoge Raad wordt daarin overigens gesteund door Brinkhof 
(BIE 1991, p. 258). Zie ook § 2.4.3. 

 In dat arrest verwierp de Hoge Raad het onderdeel van het cassatiemiddel waarin gesteld werd dat het Hof ten 
onrechte niet als maatstaf voor de vraag of bescherming verleend kon worden, het uit het Decca-arrest 
komende criterium van de éénlijnsprestatie had gehanteerd. Volgens de Hoge Raad diende dit middel te falen 
omdat het zou gaan om nabootsing van een stoffelijk produkt van een concurrent. Ook deze overweging in dit 
arrest is mijns inziens onjuist. Voorwaarde voor bescherming is weliswaar dat er sprake is van een stoffelijke 
uitvoering van het bewuste model, en dat het model op de markt gebracht is, maar dat laat onverlet dat 
uiteindelijk het immateriële beeld van dat uiterlijk object van de bescherming is. Zoals ook het auteursrecht op 
een roman de weergave van het verhaal beschermt en niet het manuscript als stoffelijk produkt. 

135 Vgl. art.3 en art. 12A BMW. 
136 Vgl. Van Nieuwenhoven Helbach, 1989, nr 785; Arkenbout, 1991, p. 78; Gielen/Wichers Hoeth, 1992, nr 157. 
137 Komen/Verkade, Merkenrecht, 1970, nr 40. 
138 Vgl. Wichers Hoeth, 1970, p. 40 (noemt het niet); Van Nieuwenhoven Helbach, 1989, nr 783, Arkenbout, 

1991, p. 78 (zeer kort). Van Nieuwenhoven Helbach lijkt het ondernemingsvereiste in wezen niet te stellen 
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bevreemdend wanneer men ziet dat er over het ondernemings-begrip in het 
handelsnaamrecht veel gedebatteerd is.139 Vooralsnog lijkt echter de conclusie 
gerechtvaardigd dat de Benelux Merkenwet een ruime interpretatie van het begrip 
onderneming toestaat.140  
 
3.2.3.1 MERK 
 
De BMW biedt slechts bescherming aan tekens die dienen om een waar of dienst 
van een onderneming te onderscheiden. Artikel 1 lid 1 BMW geeft al aan dat een 
onderscheidingsteken zich in veel gedaanten kan voordoen, zoals een naam, teke-
ning, afdruk, stempel, letter, cijfer of de driedimensionale vorm van een produkt. 
De opsomming van artikel 1 lid 1 BMW is niet limitatief, zodat in de rechtspraak 
ook andere onderscheidingsmiddelen, zoals kleuren of strepen, als merk erkend 
zijn.141 In beginsel kan al datgene dat een waar of dienst kan onderscheiden als 
afkomstig van een onderneming als merk in de zin van Benelux Merkenwet 
fungeren.142  
 
A. ONDERSCHEIDEND VERMOGEN 
 
Van cruciale betekenis voor de vraag of een teken als merk bescherming kan 
genieten is of dat teken het vermogen bezit de waar of de dienst te onderscheiden. 
Er dient sprake te zijn van onderscheidend vermogen in merkenrechtelijke zin.143 
Daarvoor is vereist dat een teken  ─  gelet op alle relevante omstandigheden  ─  
geacht kan worden op zodanige wijze de herkomst van een waar of dienst te 
demonstreren, dat het de wezenlijke functies van een individueel merk vermag te 
vervullen, zoals het Benelux Gerechtshof het formuleerde.144 In hetzelfde arrest 
overwoog het Benelux Gerechtshof dat tot de wezenlijke functies van een merk 

 

                                                                                                                                    
waar hij opmerkt (1989, nr 786): Met andere woorden zijn individuele merken tekens die dienen tot onder-
scheiding van waren naar herkomst uit een bepaalde bron; Zie ook: Gielen/Wichers Hoeth, 1992, nr 352 en nr 
1617. 

139 Zie daarover § 3.2.4.1. Wellicht dat de introductie van het dienstmerk hierin verandering zal brengen. 
140 Aldus ook: Boekman, BIE 1987, p. 185 en Gielen/Wichers Hoeth, 1992, nr 1617. 
141 Vgl. BenGH 9 februari 1977, NJ 1978, 415 (Centrafarm/Beecham); BenGH 9 maart 1977, NJ 1978, 416 

(Camping Gaz); HR 1 juli 1982, BIE 1983, nr 48, p. 130 (Adidas); BenGH 23 december 1985, NJ 1986, 258 
(Adidas). 

142 Zie: Van Nieuwenhoven Helbach, 1989, nr 790; Arkenbout 1991, p. 75; Gielen/Wichers Hoeth, 1992, nr 329-
333, waar ook geur- en klankmerken aan de orde komen (nr 331). 

143 Vgl. Wichers Hoeth, 1970, p. 40; Komen/Verkade, Merkenrecht, 1970, nr 21; Van Nieuwenhoven Helbach, 
1989, nr 797; Arkenbout, 1991, p. 75; Gielen/Wichers Hoeth, 1992, nr 333. 

144 BenGH 9 februari 1977, NJ 1978, 415 (Centrafarm/Beecham). 
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behoort het bieden van een waarborg aan de consument voor de identiteit van 
waren als afkomstig van een bepaalde onderneming en het beschermen van de 
goodwill van de merkhouder. 
 In deze formulering spreekt het Benelux Gerechtshof over het kunnen 
demonstreren van de herkomst van een waar als afkomstig van een bepaalde 
onderneming. Dit betekent echter niet dat een merk behoeft te kunnen demonstre-
ren dat een produkt fysiek uit een bepaalde onderneming afkomstig is. Onder 
afkomstig zijn uit een bepaalde onderneming dient in dit verband verstaan te 
worden door of met toestemming van de merkhouder in het verkeer gebracht.145 
Voldoende is dat een merk demonstreert dat een produkt of dienst onder controle 
van de merkhouder in het verkeer wordt gebracht c.q. wordt aangeboden. Het 
merk staat in wezen dan ook garant voor de eigenschappen van het produkt of de 
dienst, zonder dat het publiek noodzakelijkerwijs in de veronderstelling behoeft 
te verkeren dat een produkt of dienst daadwerkelijk uit een bepaalde onderneming 
afkomstig is. Terecht spreekt Van Nieuwenhoven Helbach dan ook over het 
vermogen om een waar of dienst naar herkomst of daaraan gegeven 
eigenschappen te onderscheiden.146

 Wanneer van onderscheidend vermogen sprake wil zijn dan zal een teken 
zich uiteraard zelf dienen te onderscheiden van andere tekens. Het dient in-
dividualiteit als teken te bezitten. De enkele omstandigheid dat het teken zich 
onderscheidt van andere tekens is echter niet voldoende. Vereist is evenzeer dat 
het teken in staat is om als herkenningsteken voor de herkomst of eigenschappen 
van een waar of dienst te fungeren. De eis van onderscheidend vermogen in 
merkenrechtelijke zin is derhalve tweeledig, in die zin dat het teken zich zelf dient 
te onderscheiden, en bovendien dient te kunnen fungeren om bepaalde eigen-
schappen of de herkomst van een produkt of dienst te demonstreren.147  

 

                                                 
145 Dit wordt ook geïllustreerd door de omstandigheid dat voor rechtsinstandhoudend gebruik van een merk 

ingevolge artikel 5 lid 3 BMW ook niet vereist is dat de merkhouder het merk heeft gebruikt. Gebruik door 
een licentiehouder c.q. gebruik namens de merkhouder is evenzeer voldoende. Vgl. BenGH 27 januari 1981, 
NJ 1981, 333 (Winston/Whiston); Gielen/Wichers Hoeth, 1992, nr 605. 

146 Van Nieuwenhoven Helbach, 1989, nr 797. Zoals Martens (BIE 1971, p. 201) ook aangaf stelt de BMW niet 
meer de eis dat een merk als herkomst-aanduiding fungeert. Ook het kunnen onderscheiden naar 
eigenschappen - los van de herkomst - is voldoende. Anders Gielen/Wichers Hoeth, (1992, nr 342-345), die 
van oordeel zijn dat beide functies niet los van elkaar gezien kunnen worden. 

147 Anders dan in het modelrecht, waar het criterium van onderscheidend vermogen c.q. ondergeschikte verschil-
len slechts betrekking heeft op het zich onderscheiden van het uiterlijk van het produkt, zonder dat tevens 
vereist is dat zodoende een bepaalde herkomst of bepaalde eigenschappen gedemonstreerd worden.  

 Evenzo behoeft een handelsnaam slechts een onderneming te kunnen individualiseren. 
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 Onderscheidend vermogen in merkenrechtelijke zin is bovendien een 
dynamisch begrip.148 Een teken dat onderscheidend vermogen ontbeert kan door 
gebruik onderscheidend vermogen verkrijgen en zodoende door inburgering tot 
een beschermd merk worden.149 Daar staat tegenover dat een merk zijn 
onderscheidend vermogen in de loop der tijd ook kan verliezen, bijv. doordat het 
merk  ─  in de terminologie van artikel 5 lid 4 BMW  ─  door toedoen van de 
merkhouder de gebruikelijke benaming voor een waar of dienst wordt.150

  Het onderscheidend vermogen van een merk kan bovendien niet alleen in de 
tijd aan schommelingen onderhevig zijn, maar kan ook los daarvan zwak of sterk 
zijn, hetgeen zijn weerslag heeft op de beschermingsomvang van het 
merkrecht.151

 
B. ALS MERK TOELAATBAAR 
 
Naast de vraag of een teken onderscheidend vermogen bezit  ─  ofwel als merk 
bescherming kan genieten  ─  is tevens van belang of een teken als merk toelaat-
baar is, ofwel als merk beschermd mag worden.152 In dit verband speelt een be-
langrijke rol dat de wetgever heeft willen voorkomen dat door merkenrechtelijke 
bescherming te vergaande beperkingen zouden worden aangebracht op het 
beginsel van de vrijheid van industrie en handel, in het bijzonder op het gebied 
van de vormgeving van waren en verpakkingen, zoals het Benelux Gerechtshof in 
het Centrafarm/Beecham-arrest overwoog.153

 

                                                

 Uitsluitend beschrijvende tekens zijn om die reden niet als merk toelaatbaar, 
zoals het Benelux Gerechtshof in het Kinder-arrest overwoog.154 De wettelijke 
grondslag daarvoor wordt gevonden in artikel 14A lid 1 BMW dat spreekt over 
de nietigheid van depots van merken, die ieder onderscheidend vermogen in de 
zin van artikel 6quinquies B onder 2 van het Unieverdrag van Parijs missen. Deze 

 
148 Anders dan in het modelrecht binnen het kader van de BTMW dat een statisch begrip hanteert, in die zin dat 

onderscheidend vermogen in de zin van meer dan ondergeschikte verschillen aanwezig dient te zijn ten tijde 
van het depot, op straffe van het ontbreken van de mogelijkheid van modelrechtelijke bescherming. 

149 Vgl. BenGH 9 februari 1977, NJ 1978, 415 (Centrafarm/Beecham); BenGH 9 maart 1977, NJ 1978, 416 
(Camping Gaz); BenGH 23 december 1985, NJ 1986, 258 (Adidas); Komen/Verkade, Merkenrecht, 1970, nr 
31; Wichers Hoeth, 1970, p. 41; Van Nieuwenhoven Helbach, 1989, nr 797; Arkenbout, 1991, p. 78; 
Gielen/Wichers Hoeth, 1992, nr 358. 

150 Vgl. Wichers Hoeth, 1970, p. 65; Komen/Verkade, Merkenrecht, 1970, nr 123; Van Nieuwenhoven Helbach, 
1989, nr 803; Gielen/Wichers Hoeth, 1992, nr 361. 

151 Vgl. BenGH 5 oktober 1982, NJ 1984, 71 (Juicy Fruit); Van Nieuwenhoven Helbach, 1989, nr 801; 
Arkenbout, 1991, p. 77; Gielen/Wichers Hoeth, 1992, nr 1105-1108. 

152 Vgl. BenGH 19 januari 1981, NJ 1981, 294 (Kinder); Van Nieuwenhoven Helbach, 1989, nr 807; Gielen/Wi-
chers Hoeth, 1992, nr 362. 

153 BenGH 9 februari 1977, NJ 1978, 415 (Centrafarm/Beecham) in r.o. 10. Vgl. Van Nieuwenhoven Helbach, 
1989, nr 807; Gielen/Wichers Hoeth, 1992, nr 409. 

154 Vgl. BenGH 19 januari 1981, NJ 1981, 294 (Kinder). 
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bepaling in het Unieverdrag spreekt over merken, die uitsluitend bestaan uit 
tekens of aanwijzingen, welke in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de 
soort, de hoedanigheid, de hoeveelheid, de bestemming, de waarde of de plaats 
van herkomst. Dergelijke aanduidingen behoren door het merkenrecht niet 
gemonopoliseerd te kunnen worden. 
 Het Kinder-arrest leert dat het Benelux Gerechtshof geen al te ruime 
interpretatie van deze beperking lijkt voor te staan. Het Hof overwoog in dat 
arrest dat deze bepaling slechts ziet op tekens die uitsluitend beschrijvend zijn, 
zodat de enkele omstandigheid dat een teken naar een eigenschap of bestemming 
van een waar verwijst niet met zich brengt dat het teken om die reden niet als 
merk beschermd kan worden. Tevens gaf het Benelux Gerechtshof aan dat een 
aan de gangbare taal ontleend woord, dat naar de doelgroep van het produkt 
verwijst, slechts dan uitsluitend beschrijvend is wanneer dat woord de aanduiding 
voor de bestemming van de waar is, zodat derden zouden worden verhinderd 
eenzelfde bestemming op een gangbare wijze aan te geven.155

 Naast de uitsluitend beschrijvende tekens zijn tevens de in art. 1 lid 2 BMW 
aangegeven driedimensionale vormmerken als merk ontoelaatbaar. Dit betreft (a) 
vormen die door de aard van de waar worden bepaald, (b) vormen die de 
wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden en (c) vormen die een uitkomst op 
het gebied van de nijverheid opleveren.156  
 De ratio voor deze beperkingen is daarin gelegen dat de mogelijkheid van 
bescherming van vormmerken, die met de introductie van de BMW gegeven 
werd, niet tot het ongewenste gevolg mag leiden dat door deze merkenrechtelijke 
bescherming een bescherming van onbeperkte duur verkregen zou kunnen 
worden voor driedimensionale vormen, die onder het octrooi-, auteurs- of 
modelrecht géén  ─  of slechts gedurende een bepaalde periode  ─  bescherming 
kunnen genieten.157 Hetgeen ingevolge het octrooi-, auteurs- of modelrecht niet 
of niet meer beschermenswaardig is, dient in beginsel evenmin via het 
merkenrecht gemonopoliseerd te kunnen worden. Daar komt bij dat het 

 

                                                 
155 Zie daarover: Spoor, Gerbrandy-bundel, 1991, p. 205 e.v. 
156 Zoals Van Nieuwenhoven Helbach opmerkt (1989, nr 826) zullen vormmerken in beginsel slechts betrekking 

hebben op warenmerken, alhoewel de in art. 1 lid 2 BMW bedoelde uitzonderingen formeel evenzeer van 
toepassing zijn op dienstmerken. 

 De vraag is tevens of onder vormmerken in de zin van deze bepaling ook twee-dimensionale vormen, naast 
drie dimensionale vormen, dienen te worden verstaan is. Het Benelux Gerechtshof kon zich daarover in zijn 
eerste Burberrys-arrest (NJ 1989, 834) niet uitspreken, alhoewel uit de overwegingen van dat arrest leek te 
kunnen worden afgeleid dat twee dimensionale vormen evenzeer onder de reikwijdte van deze bepaling 
zouden kunnen vallen, zoals Van Nieuwenhoven Helbach (1989, nr 822) opmerkte. In zijn tweede Burberrys-
arrest (NJ 1992, 596) kon het Hof zich wel over deze vraag uitlaten en oordeelde dat deze bepaling slechts ziet 
op driedimensionale vormen. 

157 Vgl. Komen/Verkade, Merkenrecht, 1970, nr 33; Van Nieuwenhoven Helbach, 1989, nr 819; Gielen/Wichers 
Hoeth, 1992, nr 411. 
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merkenrecht niet ten doel heeft een waar als zodanig of bepaalde technische of 
esthetische eigenschappen daarvan te monopoliseren, maar enkel bescherming 
beoogt te bieden aan een teken om die waar te kunnen onderscheiden, dan wel de 
aanwezigheid van eigenschappen aan te geven. 
 Deze strekking blijkt ook uit hetgeen het Benelux Gerechtshof overwoog 
voor de  uitsluiting van merkenrechtelijke bescherming van vormen die de 
wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden. In het eerste Burberrys-arrest158 
overwoog het Hof dat deze bepaling in zijn algemeenheid ziet op de bescherming 
van de vrijheid van concurrenten van de deposant van een vormmerk om aan hun 
waren ter verhoging van de waarde daarvan dezelfde of een overeenstemmende 
vorm te geven. Dit beginsel brengt tevens met zich dat de uitsluiting van vormen 
die de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden niet beperkt is tot vormen die 
daadwerkelijk krachtens het auteurs- of modelrecht bescherming kunnen 
genieten, zoals het Hof evenzeer opmerkte.159 Het Benelux Gerechtshof gaf aan 
dat deze bepaling op de uitsluiting van esthetische vormen ziet, waarbij beslis-
send is of die vorm door zijn fraaiheid of oorspronkelijk karakter in belangrijke 
mate de marktwaarde van de waar bepaalt.160 Daarbij dient dan  ─  uiteraard  ─  
wel de invloed op de marktwaarde van de wervingskracht die samenhangt met de 
bekendheid van de vorm als onderscheidingsteken buiten beschouwing gelaten te 
worden.161

 Deze beginselen klinken ook door in de uitsluiting van merkenrechtelijke 
bescherming van vormen die door de aard van de waar worden bepaald, zoals de 
vorm van een TL-buis of lucifer.162 Wanneer dergelijke vormen door het merken-
recht gemonopoliseerd zouden kunnen worden, zou dat tot een ernstige beperking 
van de vrijheid van handel en bedrijf leiden, die de verdere ontwikkeling van 
produkten ernstig zou kunnen blokkeren.   
 De uitsluiting van vormen die een uitkomst op het gebied van de nijverheid 
opleveren ziet op de samenloop van het merken- en octrooirecht c.q. het domein 
der techniek. In wezen kan deze uitsluiting worden gezien als het 
merkenrechtelijke equivalent van de uit het modelrecht bekende uitzondering 

 

                                                 
158 BenGH 14 april 1989, NJ 1989, 834 (Burberrys-I), r.o. 15. 
159 BenGH 14 april 1989, NJ 1989, 834 (Burberrys). 
160 Vgl. BenGH 23 december 1985, NJ 1986, 258 (Adidas); BenGH 14 april 1989, NJ 1989, 834 (Burberrys); 

Komen/Verkade, Merkenrecht, 1970, nr 33; Van Nieuwenhoven Helbach, 1989, nr 821; Gielen/Wichers 
Hoeth, 1992, nr 415. De Rb. Breda ging er in zijn vonnis van 22 maart 1988 (IER 1989, nr 12, p. 33) inzake 
het Boerenbontmotief ten onrechte van uit dat de wezenlijke waarde van de waar zou zien op de gebruiks-
waarde van het produkt.  

161 Vgl. HR 11 november 1983, NJ 1984, 203 (Wokkels); BenGH 14 april 1989, NJ 1989, 834 (Burberrys); Ko-
men/Verkade, Merkenrecht, 1970, nr 33; Van Nieuwenhoven Helbach, 1989, 821; Gielen/Wichers Hoeth, 
1992, nr 415 en anders: Hof Den Haag, 1 maart 1990, IER 1990, p. 29 (in Burberrys II). 

162 Vgl. Komen/Verkade, Merkenrecht, 1970, nr 33; Van Nieuwenhoven Helbach, 1989, nr 820; Gielen/Wichers 
Hoeth, 1992, nr 410. 
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inzake de deugdelijkheid en bruikbaarheid c.q. datgene wat noodzakelijk is voor 
een technisch effect. Het Gemeenschappelijk Commentaar leert dat deze 
beperking niet te restrictief dient te worden uitgelegd. Zodra het gebruik van een 
vorm voor een ondernemer een werkelijk voordeel oplevert bij de vervaardiging 
of verpakking van de waar, is deze beperking aan de orde.163

 
C. CONCLUSIE 
 
Deze beperkingen op de mogelijkheid van merkenrechtelijke bescherming van 
vormmerken en uitsluitend beschrijvende tekens illustreren dat slechts een van de 
waar of dienst te abstraheren teken voor merkenrechtelijke bescherming in 
aanmerking kan komen. De waar zelve of de mogelijkheid om een waar of dienst 
in het verkeer te kunnen aanduiden kan en mag door het merkenrecht niet worden 
geblokkeerd. Enkel wanneer een teken deze vrijheden niet beperkt, ofwel 
inderdaad slechts de waar of dienst van andere waren of diensten onderscheidt, is 
sprake van een onder de Benelux Merkenwet als merk beschermbaar teken. 
 
3.2.3.2 BESCHERMINGSOMVANG 
 
De rechthebbende op een merk kan zich ingevolge art. 13A sub 1 jo. art. 39 lid 1 
BMW verzetten tegen gebruik van zijn merk of een daarmee overeenstemmend 
teken voor soortgelijke waren of diensten.  
 Daarnaast kan de rechthebbende zich ingevolge art. 13A sub 2 BMW verzetten 
tegen elk ander gebruik van zijn merk of een daarmee overeenstemmend teken, 
wanneer dat betreft gebruik zonder geldige reden in het economisch verkeer en 
daardoor aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht.  
 
A. OVEREENSTEMMING 
Cruciaal voor de bepaling van de beschermingsomvang van een merk is het 
begrip overeenstemming. Zowel bij gebruik voor soortgelijke waren of diensten 
als bij `elk ander gebruik' geldt als voorwaarde dat sprake dient te zijn van over- 

 

                                                 
163 S&J, nr 47, 1987, p. 35-37. Vgl. Komen/Verkade, Merkenrecht, 1970, nr 33; Van Nieuwenhoven Helbach, 

1989, nr 823; Gielen/Wichers Hoeth, 1992, nr 417. 
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eenstemming tussen merk en teken. Zonder overeenstemming is een inbreuk op 
merkrechten niet aan de orde. 
 Wat dient onder overeenstemming in merkenrechtelijke zin te worden 
verstaan? In zijn Union-arrest heeft het Benelux Gerechtshof aangegeven dat van 
overeenstemming sprake is, wanneer  ─  mede gezien de bijzonderheden van het 
gegeven geval, en met name de onderscheidende kracht van het merk  ─  merk en 
teken, elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, auditief, visueel of 
begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen dat reeds daardoor de mogelijkheid 
bestaat dat bij iemand die met het teken wordt geconfronteerd associaties tussen 
het teken en het merk worden gewekt.164

 Voor overeenstemming in merkenrechtelijke zin is derhalve vereist dat 
sprake is van een zodanige gelijkenis tussen merk en teken dat bij kennisneming 
van het teken gevaar voor associaties met het merk bestaat.165 De gelijkenis 
behoeft niet zodanig groot te zijn dat gevaar voor directe verwarring (het publiek 
verwisselt merk en teken) of gevaar voor indirecte verwarring (het publiek 
veronderstelt een band tussen merk en teken) aanwezig is. Voldoende is dat de 
mogelijkheid bestaat dat bij aanschouwing van het teken het merk in herinnering 
wordt geroepen.166  
 Zoals het Benelux Gerechtshof in het Union-arrest tevens overwoog dienen 
bij de beantwoording van de vraag of in concreto sprake is van overeenstemming 
alle relevante omstandigheden in aanmerking genomen te worden, in het 
bijzonder de onderscheidende kracht van het merk. Het Hof had eerder in zijn 
Juicy Fruit-arrest aangegeven dat in beginsel minder gauw sprake zal zijn van 
overeenstemming bij een merk met een gering onderscheidend vermogen.167 
Tevens dient bij deze beoordeling  ─  kort gezegd  ─  afgegaan te worden op de 
totaalindrukken van het merk (zoals gedeponeerd) en het teken (zoals gebruikt), 
waarbij de mogelijkheid van een associatieve gelijkenis in visuele, auditieve of 
begripsmatige zin voldoende is.168  
 Gelet op de door het Benelux Gerechtshof geformuleerde criteria wordt het 
in het geheugen van het publiek levende herinneringsbeeld van een merk door het 

 

                                                 
164 BenGH, 20 mei 1983, NJ 1984, 72 (Jullien/Verschuere [Union-merken]). Zie ook: BenGH 29 juni 1987, NJ 

1988, 147 (Biotex). 
165 Vgl. Martens, BIE 1971, p. 202; Wichers Hoeth, BIE 1978, p. 36; Steinhauser, GRUR Int 1981, p. 546; Van 

Nieuwenhoven Helbach, 1989, nr 969; Gielen/Wichers Hoeth, 1992, nr 1078. Zie ook reeds: Hijman, (BIE 
1934, p. 106): De aanleuner of aanhaker tracht niet verwarring te wekken, doch gedachte-associaties op te 
wekken. 

166 Vgl. Van Bunnen, Wichers Hoeth-bundel, 1990, p. 29; Gielen/Wichers Hoeth, 1992, nr 1081. 
167 BenGH 5 oktober 1982, NJ 1984, 71 (Juicy Fruit). 
168 Zie nader: Wichers Hoeth, 1993, p. 145; Van Nieuwenhoven Helbach, 1989, nr 970 e.v.; Arkenbout, 1991, § 

3.5.3; Gielen/Wichers Hoeth, 1992, nr 1111. 
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associatie-criterium beschermd.169 Wanneer we de eis van associatiegevaar 
bezien tegen de achtergrond van de functies van het merk  ─  waarborg over 
herkomst en bescherming van de goodwill van de merkhouder170  ─  dan valt op 
dat de eerste functie bij dit criterium enigszins op de achtergrond is geraakt. De 
waarborgfunctie inzake de herkomst van een produkt of dienst, vereist slechts dat 
sprake is van  ─  direct of indirect  ─  verwarringsgevaar. Wanneer niet het 
gevaar bestaat dat het publiek merk en teken verwisselt of een band daartussen 
veronderstelt, zal de waarborgfunctie van het merk immers niet aangetast worden 
door het gebruik van het teken. 
 Associatiegevaar daarentegen vindt zijn grondslag in de bescherming van de 
aan het merk verbonden goodwill. Doordat het teken zodanig op het merk gelijkt 
dat de mogelijkheid bestaat dat het merk in de herinnering wordt opgeroepen, 
wanneer men met het teken geconfronteerd wordt, bestaat de mogelijkheid dat 
door het gebruik van het teken de goodwill van het merk eventueel wordt 
aangetast  ─  wanneer de onder het teken aangeboden waar of dienst daar aanlei-
ding toe geeft  ─  of dat van de aan het merk verbonden goodwill profijt 
getrokken wordt.171  
 Associatiegevaar als maatstaf voor overeenstemming sluit aan bij de 
verandering in de functie van het merk, die van (louter) herkomstaanduiding is 
uitgegroeid tot drager van goodwill.172 Was het oude (fabrieks- of handels-
)merk173 oorspronkelijk slechts een garantie voor de herkomst, waarmee een 
produkt  ─  veelal letterlijk  ─  gemerkt werd, tegenwoordig vertegenwoordigt 
een merk veelal een zelfstandige waarde in het economisch verkeer, doordat 
consumenten een bepaald produkt of een bepaalde dienst wensen, juist omdat het 
merk daarvoor gebruikt wordt en daaraan op zich reeds een zekere waarde `mee-
geeft'.174

 De vraag rijst vervolgens waarom een gelijkenis tussen merk en teken die 
associatiegevaar oplevert voldoende is om  ─  althans in geval van gebruik van 
het teken voor soortgelijke waren of diensten, zoals bedoeld in art. 13A sub 1 

 

                                                 
169 Vgl. BenGH 5 oktober 1982, NJ 1984, 71 (Juicy Fruit); BenGH, 20 mei 1983, NJ 1984, 72 (Jullien/Ver-

schuere [Union-merken]). 
170 BenGH 9 februari 1977, NJ 1978, 415, m.n. Wichers Hoeth, BIE 1977, nr 59, p. 195 (Centrafarm/Beecham). 
171 Vgl. Franzen/Holzhauer, Het merk, deel I, 1987. 
172 Zie  in het bijzonder Martens (BIE 1971, p. 201) die er op wees dat juist deze veranderde functie van het merk 

ook tot een aanpassing van het overeenstemmings-criterium diende te leiden, daarbij (p. 202) reeds de formu-
lering hanterend, welke het Benelux Gerechtshof vervolgens in het Union-arrest nagenoeg letterlijk overnam. 
Vgl. ook: Gerbrandy, 1946, p. 91-96; Eeckman, RW 1985, nr 12/BMM-Bulletin 1986, nr 2, p. 7.; Van 
Nieuwenhoven Helbach, 1989, nr 969; Van Bunnen, Wichers Hoeth-bundel, 1990, p. 30; Gerbrandy, Wichers 
Hoeth-bundel, 1990, p. 39; Gielen/Wichers Hoeth, 1992, nr 14 en nr 1078. Kritisch in dit verband is Kauf-
mann, Gerbrandy-bundel, 1991, p. 175 e.v. Zie ook § 2.3.1. 

173 Zie  de Merkenwet van 1893, betreffende `fabrieks- en handelsmerken'. 
174 Vgl. Franzen/Holzhauer, Het merk, deel V, 1988. 
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BMW  ─  tot een inbreuk op een merkrecht te kunnen concluderen. Anders dan 
Martens175 en Van Nieuwenhoven Helbach176 komt het mij voor dat de reden 
daarvan niet gelegen is in de omstandigheid dat het enkele leggen van een 
associatie in beginsel schadelijk voor het merk zal zijn.  
 Wanneer geen sprake is van directe of indirecte verwarring  ─  zodat het 
publiek merk en teken niet verwisselt en daar ook geen band tussen veronderstelt 
 ─  zal de enkele omstandigheid dat bij waarneming van het teken het merk in 
herinnering wordt geroepen niet in schade resulteren. Door de enkele associatie 
hoeft immers geen afbreuk te worden gedaan aan de reputatie van het merk177 of 
de onderscheidende kracht daarvan. Wanneer het teken wordt gebruikt voor 
weliswaar soortgelijke maar niet gelijke of elkaar vervangende waren of diensten, 
kan het ook zeer wel zijn dat de merkhouder in het geheel geen schade van het 
gebruik van een overeenstemmend teken behoeft te ondervinden. Associa-
tiegevaar kan derhalve zeer wel aanwezig zijn zonder dat zich noodzakelijkerwijs 
schade in de zin van (gevaar voor) verwarring of verwatering (afbreuk aan onder-
scheidende kracht) behoeft voor te doen.  

 

                                                

 Het komt mij voor dat de ratio voor het bieden van bescherming in geval van 
associatiegevaar gezocht dient te worden in de omstandigheid dat bij een 
associatie tussen merk en teken, de aan het merk als onderscheidingsteken 
verbonden waarde  ─  de goodwill  ─  door de gebruiker van het overeenstem-
mende teken ten eigen nutte wordt aangewend, in het bijzonder wanneer het 
soortgelijke waren of diensten betreft. In wezen wordt dan bescherming verleend 
tegen een teken dat in zodanige mate gelijkenis met het merk vertoont dat 
daardoor de goodwill van het merk door de gebruiker van het teken wordt 
uitgebaat, ofwel geëxploiteerd. Het criterium van associatiegevaar brengt 
derhalve met zich dat de merkhouder zich in beginsel178 kan verzetten tegen de 
ongeautoriseerde exploitatie van de aan het merk verbonden goodwill.179 De 

 
175 BIE 1971, p. 202. 
176 1989, nr 969; zie ook: Gielen/Wichers Hoeth, 1992, nr 1080. 
177 De associatie zou de reputatie van het merk zelfs ten goede kunnen komen, wanneer de kwaliteit van de onder 

teken aangeboden waren of diensten daar aanleiding toe geeft. 
178 Uiteraard voor zover tevens aan de overige voorwaarden van art. 13A onder 1 en onder 2 BMW wordt 

voldaan. 
179 Opgemerkt zij overigens dat voor het bieden van een dergelijke bescherming tegen de exploitatie van de aan 

het merk verbonden goodwill in beginsel niet het gevaar of de mogelijkheid van associaties relevant is, maar 
het daadwerkelijk optreden daarvan. Evenzo kan gezegd worden dat bij het hanteren van verwarringsgevaar 
als criterium, niet zozeer de mogelijkheid van verwarring van belang is, maar het daadwerkelijk optreden van 
verwarring. Theoretisch bezien, zou toepassing van zowel het associatiegevaar als het verwarringsgevaar in 
een groot aantal gevallen steeds tot toewijzing moeten leiden daar een dergelijk gevaar als zodanig veelal niet 
uit te sluiten valt. Het komt mij voor dat het gevaarscriterium in dit verband valide is, wanneer men bij de 
toepassing daarvan voor ogen houdt dat de functie daarvan gezien moet worden in het bieden van een moge-
lijkheid tot objectivering van de overeenstemmingsvraag, zodat eisende partijen en de rechter in dit verband 
niet gehouden zijn tot het leveren van bewijs van associaties of verwarring, maar voldoende is dat het in 
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verruiming van het criterium voor merkenrechtelijke overeenstemming van 
verwarringsgevaar naar associatiegevaar maakt het de merkhouder zodoende 
mogelijk zich tegen exploitatie van de aan het merk verbonden goodwill te 
verzetten. De enkele aanwezigheid van associatiegevaar impliceert echter nog 
niet dat per definitie sprake is van exploitatie van goodwill. De omstandigheid dat 
het merk in herinnering wordt geroepen behoeft niet steeds met zich te brengen 
dat de aan het merk verbonden goodwill `afstraalt' op het teken, maar kan ook 
aanleiding geven tot  ─  eventueel alleen maar  ─  gevaar voor schade aan die aan 
het merk verbonden goodwill. 
 
B. GEBRUIK VOOR SOORTGELIJKE WAREN OF DIENSTEN 
 
Ingevolge art. 13A onder 1 jo art. 39 lid 1 BMW kan de merkhouder zich verzetten 
tegen ieder gebruik dat van een met zijn merk overeenstemmend teken wordt 
gemaakt voor soortgelijke waren of diensten. In dit verband rijst derhalve de vraag 
wanneer is sprake is van gebruik van een teken en van soortgelijkheid van waren of 
diensten. 
 In een reeks van arresten heeft het Benelux Gerechtshof zich uitgelaten over de 
vraag wanneer sprake is van gebruik van een merk of teken.180 Op grond van deze 
jurisprudentie is inmiddels duidelijk dat onder gebruik van een merk of teken in de 
zin van art. 13A sub 1 BMW verstaan dient te worden dat men zich met betrekking 
tot eigen waren of diensten bedient van het merk of teken. Daarbij dient het voor het 
publiek duidelijk te zijn dat dit gebruik betrekking heeft op een bepaalde, door de 
gebruiker verhandelde of aangeboden waar of dienst, welke daardoor van andere 
waren of diensten wordt onderscheiden.181 Enkel gebruik van een teken ter  

 

                                                                                                                                    
abstracto in redelijke mate aannemelijk lijkt. Daarbij dient dan bovendien niet uit het oog verloren te worden 
dat associatiegevaar slechts een nader criterium is ter beantwoording van de vraag of er merkenrechtelijk 
bezien een relevante mate van gelijkenis tussen merk en teken bestaat. Vgl. Verkade, Van Oven-bundel, 1981, 
p. 400 e.v.; Evenzo: Gielen/Wichers Hoeth, 1992, nr 1080. 

180 Zie: BenGH 29 juni 1982, 624 (Niemeyer/Hagens); BenGH 2 februari 1983, NJ 1983, 450 (Superox); BenGH 
9 juli 1984, NJ 1985, 101 (Tanderil); BenGH 23 december 1985, NJ 1986, 258 (Adidas); BenGH 7 november 
1988, NJ 1989, 300 (Omnisport). 

 Deze jurisprudentie heeft geleerd dat een onderscheid moet worden gemaakt tussen gebruik van een merk of 
teken in de zin van art. 13A lid 1 sub 1 BMW of gebruik in de zin van art. 13A lid 1 sub 2 BMW. Zie over 
gebruik in de zin van art. 13A lid 1 sub 2 de volgende paragraaf. 

181 Vgl. BenGH 7 november 1988, NJ 1989, 300 (Omnisport); Van Nieuwenhoven Helbach, 1989, nr 956 en 
Wichers Hoeth-bundel, 1991, p. 95; Arkenbout, 1991, nr 3.5.2.; Gielen/Wichers Hoeth, 1992, nr 1014-1033. 
Zie ook: BenGH 6 november 1992, IER 1993, nr 9, p. 23 (Valeo/Automotive Products Benelux), waarin het 
Hof overwoog dat er ook sprake is van gebruik in de zin van art. 13A onder 1 BMW wanneer een bedrijf door 
hem gereviseerde of gereconditioneerde waren in het verkeer brengt zonder de oorspronkelijk ingeslagen 
merken te verwijderen ook al wordt duidelijk aangegeven dat het gaat om gereviseerde of gereconditioneerde 
waren. 
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versiering, maar niet ter onderscheiding, geldt niet als gebruik in de zin van art. 13A 
sub 1 BMW.182   
 De onderscheidingsfunctie van het merk speelt niet alleen een rol bij de vraag of 
sprake is van gebruik in de zin van art. 13A sub 1 BMW, maar evenzeer bij de 
beantwoording van de vraag of sprake is van soortgelijkheid tussen waren of 
diensten. Rechtspraak van het Benelux Gerechtshof op dit punt ontbreekt nog. De 
literatuur is echter eenstemmig van oordeel dat voor soortgelijkheid vereist is dat 
tussen de te beoordelen waren en/of diensten zodanige punten van verwantschap 
dienen te bestaan dat het in aanmerking komende publiek aan die waren en/of 
diensten  ─  los van de daarvoor gevoerde merken  ─  dezelfde bron kan toeken-
nen.183 Dit brengt met zich dat de merkhouder zich op grond van art. 13A sub 1 
BMW kan verzetten tegen overeenstemmende tekens, waarvan een derde zich ter 
onderscheiding van eigen waren of diensten bedient, wanneer tussen de te 
beoordelen waren en/of diensten  ─  los van het gebruikte merk of teken  ─  zodanige 
punten van verwantschap bestaan dat het relevante publiek in de veronderstelling zal 
verkeren dat zij uit dezelfde bron afkomstig kunnen zijn.  
 Gelet op het ruime criterium van associatiegevaar wordt de merkhouder 
zodoende onder art. 13A sub 1 BMW in beginsel bescherming geboden tegen het 
door het gebruik van een overeenstemmend teken exploiteren van de aan het 
merk verbonden goodwill voor goederen of diensten, die naar het zich laat 
aanzien tot het directe werkterrein van de merkhouder zouden kunnen behoren. 
Het merkrecht biedt zo bescherming tegen de exploitatie van de goodwill van het 
merk door daadwerkelijke of potentiële concurrenten van de merkhouder. 
Daarvoor is niet vereist dat door het gebruik van het teken ook daadwerkelijk of 
potentieel concurrentie aan de merkhouder zal worden aangedaan. De geboden 
bescherming is zelfs ruimer doordat associatiegevaar ook aanwezig kan zijn 
zonder dat de aan het merk verbonden goodwill ten faveure van het teken wordt 
gebruikt. De omstandigheid dat dit teken in de herinnering wordt teruggeroepen 
maakt het echter ook mogelijk dat het gebruik van het teken een negatieve 
weerslag op de aan het merk verbonden goodwill heeft. Dit brengt met zich dat 
evenzeer bescherming wordt geboden tegen dit gevaar van schade aan de aan het 
merk verbonden goodwill. Art. 13A sub 1 BMW biedt derhalve bescherming 

 

                                                 
182 Vgl. BenGH 23 december 1985, NJ 1986, 258 (Adidas); Van Nieuwenhoven Helbach, 1989, nr 956. 
183 Vgl. Van Nieuwenhoven Helbach, 1989, nr 987-990; Arkenbout, 1991, nr 3.5.4 en 7.7.2.; Gielen/Wichers 

Hoeth, 1992, nr 1140. 
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tegen zowel de exploitatie van de aan het merk verbonden goodwill voor 
soortgelijke waren of diensten als het gevaar voor schade aan die goodwill.   
 
C. ELK ANDER GEBRUIK 
 
Naast de bescherming die art. 13A sub 1 BMW biedt tegen het gebruik van een 
overeenstemmend teken als onderscheidingsmiddel voor soortgelijke waren of 
diensten, verleent art. 13 A lid 1 sub 2 BMW aan de merkhouder bescherming 
tegen elk ander gebruik van een overeenstemmend teken dat zonder geldige reden 
in het economisch verkeer wordt gemaakt onder zodanige omstandigheden, dat 
aan de merkhouder schade kan worden toegebracht. De vraag rijst dan wat onder 
elk ander gebruik, economisch verkeer, een geldige reden en gevaar voor schade 
verstaan dient te worden.  
 Het begrip gebruik in de zin van art. 13A sub 2 BMW is aanzienlijk ruimer 
dan het gebruiks-begrip, zoals dat voor art 13A sub 1 BMW geldt. Van gebruik in 
de zin van art 13A sub 1 BMW is slechts sprake wanneer dit gebruik betrekking 
heeft op eigen soortgelijke waren of diensten en dat gebruik bovendien dient ter 
onderscheiding van die waren of diensten. Van ander gebruik is daarentegen 
reeds sprake wanneer men zich van een overeenstemmend teken bedient.184  
 Dit gebruik dient plaats te vinden in het economisch verkeer. Ook dit begrip 
heeft een ruime invulling, zoals uit het Tanderil-arrest blijkt.185 Zoals het Hof in 
dat arrest aangaf is daarvan in beginsel sprake wanneer het gebruik  ─  anders dan 
met een wetenschappelijk doel  ─  plaatsvindt in het kader van een bedrijf, een 
beroep of van enig andere, niet in de particuliere sfeer verrichte  ─  activiteit.186   
 Dit gebruik dient tevens plaats te vinden onder zodanige omstandigheden dat 
aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht. De enkele mogelijk-
heid van schade is voldoende.187 Het Claeryn-arrest leert dat in beginsel iedere 
vorm van nadeel die de merkhouder kan ondervinden schade in de zin van art. 
13A sub 2 BMW kan opleveren.188 Dat ziet op bijv. afbreuk aan het onderschei-

 

                                                 
184 Vgl. BenGH 9 juli 1984, NJ 1985, 101 (Tanderil); BenGH 23 december 1985, NJ 1986, 258 (Adidas); BenGH 

7 november 1988, NJ 1989, 300 (Omnisport); Van Nieuwenhoven Helbach, 1989, nr 991; Gielen/Wichers 
Hoeth, 1992, nr 1146-1175. 

185 BenGH 9 juli 1984, NJ 1985, 101 (Tanderil). 
186 Vgl. Van Nieuwenhoven Helbach, 1989, nr 992; Arkenbout, 1991, nr 3.5.5; Gielen/Wichers Hoeth, 1992, nr 

1177. Het Hof merkte overigens  evenzeer op dat daarmee geen uitputtende beschrijving van dit begrip 
gegeven is.  

187 Vgl. HR 13 januari 1984, NJ 1984, 398 (Pour Vous Madam); Van Nieuwenhoven Helbach, 1989, 993; 
Gielen/Wichers Hoeth, 1992, nr 1219. Het dient uiteindelijk wel aannemelijk te zijn dat de kans reëel is dat 
zich schade zal voordoen, zoals Arkenbout (1991, nr 3.5.5.) opmerkt. 

188 Zie in dit verband de kritische kanttekening van Arkenbout (1991, nr 3.5.5.) die verdedigt dat niet iedere vorm 
van nadeel als schade in deze zin opgevat behoeft te worden, alhoewel het Claeryn-arrest anders lijkt te 
suggereren. Hij wijst op het beginsel dat de enkele omstandigheid dat schade ontstaat doordat concurrentie 
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dend vermogen van een merk, de mogelijkheid van verwarringsgevaar, het op 
onbehoorlijke wijze profiteren van de bekendheid van een merk, het verlies aan 
exclusiviteit van een merk of het verlies aan kooplustopwekkend vermogen.189  
 Indien het gebruik van een overeenstemmend teken in het economisch 
verkeer plaatsvindt en tevens gevaar voor schade aanwezig is, is in beginsel 
sprake van een inbreuk ingevolge art. 13A sub 2 BMW, tenzij sprake mocht zijn 
van een geldige reden. Het Claeryn-arrest leert dat daarvoor niet voldoende is dat 
de gebruiker van het teken een redelijk belang heeft. Vereist is dat een zodanige 
noodzaak bestaat dat van die derde in redelijkheid niet kan worden gevergd, dat 
hij zich van dat voor de merkhouder schadelijk gebruik onthoudt.190 Voor de 
aanwezigheid van een dergelijke noodzaak is niet voldoende dat het teken een 
bijzondere geschiktheid heeft of dat het reeds eerder gebruikt zou zijn,191 dan wel 
dat daardoor tot uitdrukking gebracht zou worden dat de gebruiker een bepaalde 
nationaliteit bezit.192 Ook de noodzaak voor de arts die een recept schrijft om een 
apotheker te kunnen informeren over de mogelijkheid om in plaats van het onder 
het merk op de markt gebrachte produkt een gelijkwaardig ander produkt te 
kunnen verstrekken, leverde geen geldige reden op.193 Van een geldige reden kan 
ook sprake zijn ingeval van een eigen recht van de gebruiker dat voor dat van de 
merkhouder niet behoeft te wijken.194 Daarvan kan bijv. sprake zijn wanneer de 
derde zich kan beroepen op een oudere handelsnaam.  
 
3.2.3.3 CONCLUSIE 
 
De Benelux Merkenwet biedt een ruime bescherming aan een merk. Allereerst 
biedt art. 13A sub 1 BMW bescherming tegen het gebruik van overeenstem-
mende tekens wanneer een derde zich daarvan bedient ter onderscheiding van 

 

                                                                                                                                    
wordt aangedaan in beginsel niet onrechtmatig is, hetgeen in dit verband in beginsel evenzeer verdisconteerd 
dient te worden.  

189 Vgl. BenGH 1 maart 1975, NJ 1975, 472 (Claeryn/Klarein); BenGH 22 mei 1985, NJ 1985, 770 (Lux-Talc); 
Gielen/Wichers Hoeth, 1992, nr 1220. 

190 BenGH 1 maart 1975, NJ 1975, 472 (Claeryn/Klarein). Zie ook: Van Nieuwenhoven Helbach, 1989, nr 995; 
Arkenbout, 1991, nr 3.5.5; Gielen/Wichers Hoeth, 1992, nr 1181 e.v. 

191 Vgl. BenGH 1 maart 1975, NJ 1975, 472 (Claeryn/Klarein). 
192 BenGH 22 mei 1985, NJ 1985, 770 (Lux-Talc). 
193 HR 20 januari 1989, NJ 1989, 375 (Tanderil II). Zie daarover ook: Verkade, 1990, p. 42; Arkenbout, 1991, nr 

3.5.5; Gielen/Wichers Hoeth, 1992, nr 1214. 
194 BenGH 1 maart 1975, NJ 1975, 472 (Claeryn/Klarein). Zie ook: Van Nieuwenhoven Helbach, 1989, nr 995; 

Arkenbout, 1991, nr 3.5.5; Gielen/Wichers Hoeth, 1992, nr 1181 e.v. 
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eigen soortgelijke waren of diensten. Dit betreft gebruik voor goederen of 
diensten, die in een zodanig verband staan tot de goederen of diensten waarvoor 
het merk is gedeponeerd, dat het publiek in de veronderstelling kan verkeren dat 
zij uit een gezamenlijke bron afkomstig zijn. Deze bescherming ziet op het terrein 
waarop de merkhouder zich evenzeer zou kunnen begeven en de aan het merk 
verbonden goodwill een relatief grote waarde vertegenwoordigt.  
 Dat de aan het merk verbonden goodwill tegenwoordig centraal staat bij de door 
de Benelux Merkenwet geboden bescherming  ─  in plaats van de functie van 
herkomstaanduiding  ─  blijkt onder meer uit de omstandigheid dat voor overeen-
stemming voldoende is dat er een zodanige gelijkenis is tussen merk en teken  ─  
hetzij visueel, hetzij auditief, hetzij begripsmatig  ─  dat daardoor de mogelijkheid 
van associatie bestaat.195  
 Dit brengt met zich dat zelfs wanneer het publiek merk en teken zeer wel van 
elkaar weet te onderscheiden en evenmin niet zal vermoeden dat er een juridische of 
andere band tussen merk en teken, c.q. de daaronder op de markt gebrachte goederen 
of diensten bestaat, de merkhouder zich daar desondanks tegen kan verzetten binnen 
het kader van art. 13A sub 1 en sub 2 BMW. Dit ruime criterium biedt de 
merkhouder in beginsel de mogelijkheid om zich tegen iedere exploitatie van de aan 
het merk verbonden goodwill, of mogelijke schade daaraan, te verzetten. Bij art. 13A 
sub 1 BMW is een en ander in beginsel een gegeven. Bij 13A sub 2 BMW zal de 
merkhouder aannemelijk moeten maken dat `gevaar voor schade'  ─  hetgeen zowel 
exploitatie van goodwill door verwarringsgevaar als ook gevaar voor verwatering 
omvat - reëel is.      
 
3.2.4 HANDELSNAAMRECHT 
 
3.2.4.1 HANDELSNAAM 
 
De Handelsnaamwet van 1921 verleent bescherming aan de handelsnaam. Een 
handelsnaam is de naam waaronder een onderneming (of een deel daarvan) wordt 
gedreven.196 Deze bescherming komt alleen toe aan namen. Dit brengt met zich 
dat slechts woorden of lettercombinaties als handelsnaam bescherming kunnen 
genieten. Een bijzondere schrijfwijze of een speciale vorm of andere figuratieve 
elementen kunnen niet als handelsnaam beschermd worden.197

  

 

                                                 
195 Vgl. Spoor, 1990, p. 7-18. 
196 Vgl. art. 1 Hnw. 
197 Vgl. Boekman, 1978, p. 22; Van Nieuwenhoven Helbach, 1989, nr 1148; Arkenbout, 1991, nr 2.2.3. 
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De handelsnaam fungeert als onderscheidingsmiddel voor een onderneming, 
hetgeen  ─  uiteraard  ─  met zich brengt dat de handelsnaam ook enig 
onderscheidend vermogen dient te bezitten. Van onderscheidend vermogen in 
handelsnaamrechtelijke zin is echter reeds sprake wanneer de naam zich in 
zodanige mate onderscheidt dat hij kan functioneren om een onderneming te 
identificeren. Dit brengt met zich dat een handelsnaam in sterke mate 
beschrijvend kan zijn, zolang hij maar iets `eigens' heeft.198 Hierbij speelt niet 
alleen een rol dat de handelsnaam zijn identificatie-functie moet kunnen 
vervullen, maar evenzeer dat geen monopolie verkregen mag worden op 
algemeen gebruikelijke aanduidingen voor de aard van een onderneming.199  
 Als handelsnaam kan alleen worden aangemerkt de naam die wordt gebruikt 
ter onderscheiding van een onderneming. De rechtspraak leert dat het begrip 
onderneming ruim  wordt opgevat. Vereist is dat sprake is van een winstoogmerk, 
dat reeds aanwezig wordt geacht wanneer men geldelijk voordeel voor zichzelf of 
derden beoogt, dan wel in concurrentie treedt met derden, die op commerciële 
wijze aan het economisch verkeer deelnemen.200 De geschiedenis van de 
Handelsnaamwet leert dat onder een onderneming niet de (enkele) uitoefening 
van een beroep begrepen dient te worden.201 Ook in dit verband geldt echter dat 
de rechtspraak het begrip onderneming ruim interpreteert, zodat aanvaard is dat 
de uitoefening van een beroep zodanig georganiseerd kan zijn dat sprake is van 
een onderneming.202 Gesteld lijkt te kunnen worden dat het aanwezig zijn van een 
bepaald samenwerkingsverband voldoende kan zijn om van een onderneming in 
de zin van de Handelsnaamwet te kunnen spreken.203  

 

                                                 
198 Zo ook: Boekman, 1978, p. 22; Arkenbout, 1991, nr 2.2.3. Anders: Van Nieuwenhoven Helbach, 1989, nr 

1149, die mijns inziens echter miskent dat voor de door de Handelsnaamwet geboden bescherming tegen 
verwarringsgevaar enig onderscheidend vermogen van het beschermde object vereist is. Vgl. HR 21 maart 
1929, NJ 1929, 1475 (Gecontroleerde Particuliere Nachtveiligheidsdienst); HR 8 juni 1931, NJ 1931, 1238 
(Het Lingeriehuis); HR 11 februari 1977, NJ 1977, 363 ('t Mosterdmanneke). 

199 Vgl. Boekman, 1978, p. 23; Arkenbout, 1991, nr 2.2.3.; HR 26 juni 1981, NJ 1981, 514 (Heipalenhandel); HR 
8 mei 1987, NJ 1988, 36 (Bouwcentrum). 

200 Vgl. Boekman, 1978, p. 16; Van Nieuwenhoven Helbach, 1989, nr 1145; Arkenbout, 1991, nr 2.2.2; HR 17 
april 1939, NJ 1939, 690 (ANP); HR 10 oktober 1940, NJ 1941, 197 (AVRO); HR 28 juni 1943, NJ 1943, 677 
(Proefstation); HR 2 april 1982, NJ 1983, 429 (Accountants). 

201 Vgl. Boekman, 1978, p. 17; Van Nieuwenhoven Helbach, 1989, nr 1146; Arkenbout, 1991, nr 2.2.2. 
202 HR 2 april 1982, NJ 1983, 429 (Accountants). 
203 HR 24 december 1976, NJ 1978, 431, BIE 1977, nr 72, p. 236 (Tendum/Tandem). Vgl. Van Nieuwenhoven 

Helbach, 1989, nr 1147; Arkenbout, 1991, nr 2.2.2. Het begrip onderneming valt derhalve ook niet samen met 
het begrip rechtspersoon of natuurlijk persoon. Een rechtspersoon of natuurlijk persoon kan rechthebbende 
zijn terzake van meerdere ondernemingen, zoals één onderneming ook kan toebehoren aan meerdere rechts-
personen of natuurlijke personen. 
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  Voorwaarde voor het ontstaan van een recht op een handelsnaam is dat 
onder de bewuste naam een onderneming gedreven wordt.204 Daarvoor is 
noodzakelijk dat de naam feitelijk gebruikt wordt ter onderscheiding van die 
onderneming. Dit gebruik dient niet incidenteel te zijn. De onderneming dient 
regelmatig en duurzaam onder de bewuste naam aan het economisch verkeer deel 
te nemen, en ook onder die naam bij derden bekendheid te genieten.205 Dat kan al 
gauw het geval zijn. In het Air Holland-arrest door werd door de Hoge Raad 
overwogen dat ook het voeren van een naam bij de voorbereiding van het 
deelnemen aan het handelsverkeer al constitutief gebruik van een handelsnaam 
kan zijn.206  
 De onderneming behoeft niet in Nederland gevestigd te zijn of kantoor te 
houden. Wanneer de handelsnaam maar in Nederland bekendheid geniet, komt zij 
voor bescherming als handelsnaam in aanmerking.207

 
3.2.4.2 BESCHERMINGSOMVANG 
 
Artikel 5 Hnw luidt: Het is verboden een handelsnaam te voeren, die, voordat de 
onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig 
gevoerd werd, of van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en 
ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide 
ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring 
tussen die ondernemingen te duchten is. 
 Artikel 5 Hnw biedt een handelsnaam bescherming tegen het voeren van een 
jongere handelsnaam. De Handelsnaamwet biedt geen bescherming tegen het 
gebruik van een onderscheidingsmiddel, wanneer dat geen gebruik als handelsnaam 
betreft. De positie van een handelsnaam tegen een naam die gevoerd wordt door een 
organisatie, die geen onderneming drijft, of een naam die als merk gebruikt wordt, 
wordt niet door de Handelsnaamwet bestreken, maar door art. 6:162 BW.  
 De handelsnaam geniet slechts bescherming, voor zover hij rechtmatig gevoerd 
wordt. De wet lijkt uit te gaan van rechtmatigheid in absolute zin, inhoudende dat de  

 

                                                 
204 Inschrijving in het Handelsregister is niet noodzakelijk, conform art. 8 van het Unieverdrag van Parijs. Vgl. 

HR 24 december 1976, NJ 1978, 431 (Tendum/Tandem). 
205 Vgl. Boekman, 1978, nr 17; Van Nieuwenhoven Helbach, 1989, nr 1150; Arkenbout, 1991, nr 2.2.3; HR 6 

september 1962, NJ 1962, 360 (Apollohotel II); HR 14 november 1975, NJ 1977, 207 (De Assenburg). 
206 HR 19 april 1985, NJ 1985, 790, m.n. Wichers Hoeth, BIE 1985, nr 43, p. 342 (Air Holland). 
207 Vgl. Boekman, 1978, p. 28 en p. 84; Van Nieuwenhoven Helbach, 1989, nr 1174; Arkenbout, 1991, nr 2.2.3; 

HR 31 mei 1927, NJ 1927, 991 (Vita); HR 15 januari 1965, NJ 1965, 137 (Kjellberg); HR 18 januari 1980, NJ 
1980, 472 (Churrasco). 
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naam niet alleen rechtmatig gevoerd dient te worden ten opzichte van de gedaagde 
(rechtmatigheid in relatieve zin), maar evenzeer tegenover iedere derde.208

 Voor inbreuk op een handelsnaamrecht is vereist dat sprake is van een mogelijk 
verwarringwekkende handelsnaam. Voor de beoordeling daarvan dienen de handels-
namen in hun geheel met elkaar te worden vergeleken, waarbij echter vooral gelet 
dient te worden op de kenmerkende bestanddelen van de beide handelsnamen.209

 Zoals Boekman aangeeft is gevaar voor verwarring het cruciale begrip bij de 
beantwoording van de vraag of sprake is van een inbreuk op een handelsnaam-
recht.210 De plaats van vestiging en de aard der ondernemingen en zelfs de mate van 
gelijkenis tussen de handelsnamen zijn niet meer dan factoren, die in aanmerking 
moeten worden genomen bij de beantwoording van de vraag of al dan niet verwarr-
ing bij het publiek te duchten is. 
 Van gevaar voor verwarring tussen ondernemingen is sprake in geval van 
gevaar voor zogeheten directe verwarring; de situatie waarin het publiek de ene 
onderneming voor de ander kan aanzien. De rechtspraak heeft tevens aanvaard dat 
ook gevaar voor zogeheten indirecte verwarring relevant is. Daarvan is sprake 
wanneer het publiek een juridische of economische band tussen de beide 
ondernemingen zal kunnen veronderstellen.211  
 Het daarbij in acht te nemen publiek bestaat niet alleen uit afnemers, maar 
evenzeer uit toeleveranciers, instanties of mogelijke sollicitanten, kortom die derden, 
die waarschijnlijk met de onderneming geconfronteerd zullen worden.212 Wanneer 
dat publiek bijv. uit een beperkte vakkundige kring bestaat, kan dat met zich brengen 
dat wellicht minder gauw verwarringsgevaar dient te worden aangenomen.213  
 Art. 5 Hnw noemt de plaats van vestiging en de aard van de onderneming als 
factoren die bij de beoordeling in overweging dienen te worden betrokken. Dit leert 
dat niet de enkele theoretische mogelijkheid van gevaar voor verwarring op grond 
van een vergelijking van de handelsnamen van belang is. De Handelsnaamwet 
beoogt slechts een reëel, voor de praktijk bezwaarlijk, gevaar voor verwarring tegen 
te gaan. Vandaar dat zowel het publiek dat in de praktijk met de onderneming 
geconfronteerd zal worden als de plaats van vestiging en de aard van de onderne-

 

                                                 
208 Vgl. HR 27 januari 1936, NJ 1936, 427 (Blitz); HR 17 januari 1967, NJ 1969, 187 (Raifeisen). Zie daarover 

(over het algemeen kritisch): Boekman, 1978, p. 86; Wichers Hoeth, 1993, p. 242; Van Nieuwenhoven 
Helbach, 1989, nr 1180; Arkenbout, 1991, nr 2.4.2. 

209 Vgl. Boekman, 1978, p. 87; Van Nieuwenhoven Helbach, 1989, nr 1190; Arkenbout, 1991, nr 2.4.2. 
210 Zie: Boekman, 1978, p. 91; Arkenbout, 1991, nr 2.4.3.  
211 Vgl. HR 17 januari 1967, NJ 1969, 187, BIE 1967, nr 43, p. 124 (Raifeisen); Boekman, 1978, p. 91; Van 

Nieuwenhoven Helbach, 1989, nr 1189; Arkenbout, 1991, nr 2.4.3. 
212 Vgl. HR 23 november 1951, NJ 1952, 757 (Hollandia); HR 24 december 1976, NJ 1978, 431 

(Tendum/Tandem); Boekman, 1978, p. 93; Van Nieuwenhoven Helbach, 1989, 1188; Arkenbout, 1991, nr 
2.4.5. 

213 Vgl. HR 6 december 1985, NJ 1986, 292, m.n. Wichers Hoeth (Seaship/Sealiner). 
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ming in de overwegingen betrokken dienen te worden. Een handelsnaam voor een 
rederij hoeft in beginsel niet te conflicteren met een identieke handelsnaam voor een 
banketbakkerij. Zelfs twee identieke handelsnamen voor een banketbakkerij behoe-
ven in beginsel niet te conflicteren, wanneer de een in Groningen en de ander in 
Maastricht gevestigd is. Daarbij dienen overigens alle voor de beoordeling van 
verwarringsgevaar relevante omstandigheden, zoals bijv. de mate van bekendheid 
van de bewuste handelsnamen, in acht genomen te worden.214 Art. 5 Hnw bevat geen 
uitputtend overzicht van de daarbij in overweging te nemen omstandigheden. 
   De door de Handelsnaamwet geboden bescherming strekt zich derhalve niet 
uit tot ieder gebruik van een slechts in geringe mate afwijkende handelsnaam 
voor een onderneming, maar ziet slechts op gebruik van een dergelijke hand-
elsnaam, voor zover de rechthebbende op de oudere handelsnaam daar in de 
praktijk reëel schade c.q. hinder van kan ondervinden, doordat hij bijv. klanten 
misloopt of het publiek ten onrechte er van uitgaat dat er een band met de andere 
onderneming zou bestaan. 
 
3.2.4.3 CONCLUSIE 
 
De Handelsnaamwet geeft slechts een beperkte bescherming aan een naam die ter 
onderscheiding van een onderneming gevoerd wordt. De bescherming ziet niet op 
ieder gebruik van de handelsnaam, maar enkel op het gebruik van een mogelijk 
verwarringwekkende naam als handelsnaam. De rechthebbende kan zich 
derhalve  ─  op grond van de Handelsnaamwet  ─  alleen tegen het gebruik van 
een overeenstemmende naam verzetten, voorzover deze eveneens als 
handelsnaam gebruikt wordt. En dan nog kan hij zich niet tegen ieder gebruik als 
handelsnaam verzetten, maar enkel voorzover  ─  mede gelet op de aard van de 
ondernemingen, de plaats van vestiging en andere omstandigheden  ─  
verwarringsgevaar reëel is. De reikwijdte van deze bescherming kan derhalve 
zeer beperkt zijn, tot bijv. slechts het gebruik van een in geringe mate afwijkende 
handelsnaam voor een slagerij of vleesverwerkend bedrijf in een bepaalde regio. 
Wanneer de handelsnaam echter een landelijke bekendheid geniet, of gevoerd 
wordt voor een internationaal of binnen diverse branches opererende onderne-
ming kan de reikwijdte van de door de Handelsnaamwet geboden bescherming 
daarentegen zeker groot zijn. 

 

                                                 
214 Vgl. HR 28 maart 1968, NJ 1963, 262 (Bali); Boekman, 1978, p. 94; Van Nieuwenhoven Helbach, 1989, nr 

1187. 
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 Deze door de Handelsnaamwet geboden bescherming is echter steeds beperkt tot 
gebruik van de naam als handelsnaam, ofwel als onderscheidingsmiddel in het 
economisch verkeer ter onderscheiding van een onderneming. Wanneer een op de 
handelsnaam gelijkende naam gebruikt wordt voor een organisatie of natuurlijke 
persoon, die geen onderneming drijft, biedt de Handelsnaamwet geen uitkomst.215

 Het is de Handelsnaamwet te doen om het tegengaan van het door een ander 
uitbaten van de reputatie c.q. goodwill van een handelsnaam,216 zij het dat de 
geboden bescherming beperkt is tot het daadwerkelijk aanwenden van deze 
reputatie c.q. goodwill ter onderscheiding van een onderneming.  
 
3.2.5 PORTRETRECHT 
 
3.2.5.1 PORTRET 
 
A. VERZILVERBARE POPULARITEIT 
 
Sedert het Teddy Scholten-arrest van het Hof Den Haag217 heeft de rechtspraak 
erkend dat personen met een zogeheten verzilverbare populariteit zich kunnen 
verzetten tegen commercieel gebruik van hun portret.218 De jurisprudentie van de 
lagere rechters is vervolgens door de Hoge Raad gesanctioneerd in 't Schaep met 
de Vijf Pooten-arrest.219 In dat arrest erkende de Hoge Raad dat van een redelijk 
belang in de zin van art. 21 Aw ook sprake kan zijn wanneer de populariteit van 
een geportretteerde, verworven in de uitoefening van een beroep, van dien aard is 
dat commerciële exploitatie daarvan mogelijk is. 
 In het Schaep-arrest sprak de Hoge Raad over een populariteit, die verworven is 
in het kader van de uitoefening van een beroep. Deze beroepsmatigheid sluit aan bij 
de in die procedure aan de orde zijnde feiten. Het betrof professionele acteurs, die in 
het kader van hun beroep een verzilverbare populariteit verworven hadden. Met Van 
Oerle komt het mij voor dat niet direct valt in te zien dat deze beroepsmatigheid 
steeds als vereiste gesteld zal dienen te worden.220 De rechtvaardiging voor deze 
bescherming dient  gezien te worden in het kunnen meedelen in de exploitatie van 
het portret, waarbij niet goed valt in te zien dat dit niet evenzeer zou dienen op te 
gaan voor bijv. amateur-sporters.221  

 

                                                 
215 Daargelaten de eventuele mogelijkheid van aanvullende bescherming op grond van art. 6:162 BW. 
216 Dit is een doelstelling van de Handelsnaamwet, naast het tegengaan van misleiding van het publiek. 
217 Hof Den Haag, 13 april 1960, NJ 1961, 160 (Teddy Scholten). 
218 Zie nader § 2.6. 
219 HR 19 januari 1979, NJ 1979, 383 ('t Schaep met de Vijf Pooten). 
220 Vgl. Van Oerle, 1990, p. 118. 
221 Vgl. ook: Spoor/Verkade, 1993, nr 194 onder (1). 
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 Vereist is een verzilverbare populariteit. Daarvan is sprake wanneer de 
geportretteerde een populariteit bezit, die het in beginsel mogelijk maakt deze te 
exploiteren. Met andere woorden wanneer aannemelijk is dat derden bereid zijn 
te betalen voor het gebruik van iemands portret of daar waarde aan toekennen, is 
sprake van een verzilverbare populariteit.222    
 
B. GELAAT 
 
De door het portretrecht geboden bescherming is in beginsel slechts aan de orde 
wanneer iemands portret wordt gebruikt. Vereist was dat sprake is van een afbeel-
ding van het portret c.q. de gelaatstrekken van de betrokkene. Wanneer daarvan 
geen sprake was, was portretrechtelijke bescherming niet aan de orde, zoals de 
Hoge Raad in het Ja Zuster, Nee Zuster-arrest aangaf.223 Uit het Naturisten-
arrest224 blijkt echter dat niet zozeer van belang is of het gelaat als zodanig wordt 
afgebeeld, maar of de betrokken persoon herkenbaar is afgebeeld. Ook bij een 
slechts gedeeltelijk zichtbaar zijn van het gelaat kan toch van een portret 
gesproken worden, wanneer de betrokkene door een typerende lichaamshouding 
herkend kan worden.  
 
3.2.5.2 BESCHERMINGSOMVANG 
 
De door dit `commerciële portretrecht' geboden bescherming heeft betrekking op 
de exploitatie van het portret. De mogelijkheid van exploitatie van het portret 
verschaft niet alleen de grondslag voor de bescherming, maar bepaalt evenzeer 
zijn reikwijdte.  Noodzakelijk is dat een afbeelding van de betrokkene wordt 
gebruikt, ofwel diens portret wordt geëxploiteerd. Wanneer wel profijt wordt 
getrokken van de inspanningen van een persoon, die bijv. een bepaald personage 
bekendheid heeft gegeven, zonder echter daadwerkelijk diens weergave van dat 
personage te gebruiken, is geen sprake van onrechtmatig handelen, zoals de Hoge 
Raad in het Ja Zuster, Nee Zuster-arrest aangaf.225 Het enkele aanhaken aan 
iemands portret door het gebruik maken van een afbeelding waarin de eiser niet te 
herkennen is, is niet onrechtmatig. Noodzakelijk is dat de eisende partij 
herkenbaar wordt afgebeeld, zodat diens identiteit geëxploiteerd wordt.  

 

                                                 
222 Vgl. Van Oerle, 1990, p. 121; Spoor/Verkade, 1993, nr 194 onder (1).  
223 HR 16 januari 1970, NJ 1970, 220 (Ja Zuster, Nee Zuster). 
224 HR 30 oktober 1987, NJ 1988, 277 (Naturisten). 
225 HR 16 januari 1970, NJ 1970, 220 (Ja Zuster, Nee Zuster). 
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 Niet ieder gebruik van het portret van iemand met een verzilverbare 
populariteit zal echter als exploiteren kunnen worden aangemerkt. Naar het mij 
voorkomt zal men voor een nadere afbakening van de gebruiksvormen die als 
exploitatie kunnen worden aangemerkt te rade kunnen gaan bij het auteursrecht 
dat reeds een redelijk uitgebalanceerd stelsel van exclusieve bevoegdheden en 
beperkingen daarop  ─  die geïnspireerd worden door de in acht te nemen 
algemene belangen  ─  kent.226  
 
3.2.5.3 CONCLUSIE 
 
Met het zogeheten portretrecht wordt bescherming geboden tegen de exploitatie van 
het gelaat van personen met een verzilverbare populariteit. Wanneer aan iemands 
gelaat in het economisch verkeer waarde kan worden toegekend, zodat diens portret 
zich leent voor exploitatie, kan de betrokkene zich tegen die exploitatie verzetten. 
Het enkele aanhaken aan iemands reputatie valt echter buiten het bereik van deze 
bescherming. 
 Het portretrecht beschermt in wezen een onderscheidingsmiddel. Zoals het 
merkenrecht een onderscheidingsmiddel voor een produkt of dienst beschermt en 
het handelsnaamrecht aan een onderscheidingsmiddel voor een onderneming 
onderdak biedt, zo biedt het portretrecht bescherming aan het portret als onder-
scheidingsmiddel van een persoon met een verzilverbare populariteit.  
 
3.3 VERVAARDIGINGSPRESTATIES 
 
3.3.1 KWEKERSRECHT 
 
3.3.1.1 NIEUW RAS 
 
Kwekersrecht wordt, evenals een octrooi, op aanvraag verleend, en wel door de 
Raad voor het Kwekersrecht. Deze onderzoekt in hoeverre de aanvrage voldoet 
aan de voor het verlenen van een kwekersrecht in acht te nemen vereisten.227  
 Voor kwekersrechtelijke bescherming komt slechts in aanmerking een ras, 
waaronder ingevolge art. 2 ZPW  ─  kort gezegd  ─  verstaan wordt een groep 
planten die tot een cultuurgewas behoort.228 Het begrip `cultuurgewas'229 heeft 

 

                                                 
226 Vgl. Van Oerle, 1990, p. 123; Spoor/Verkade, 1993, nr 194 onder (2). 
227 Vgl. art. 35-39 ZPW; Gielen, 1983, p. 33; Van Nieuwenhoven Helbach, 1989, nr 667. 
228 Vgl. Gielen, 1983, p. 12; Van Nieuwenhoven Helbach, 1989, nr 662; Van der Kooij, 1990, p. 67. 
229 Zie: Toelichting op enkele termen, voorkomende in het ontwerp Zaaizaad- en Plantgoedwet en de daarbij -

behorende toelichting, een bijlage bij de Memorie van Toelichting, en opgenomen bij Gielen, 1983, p. 69: 
Cultuurgewas: Een in cultuur zijnde groep van planten, waarvan de begrenzing door de praktijk wordt be-
paald. Als voorbeelden van cultuurgewassen zijn te noemen: aardappel, andijvie, populier, tarwe, gerst, 
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betrekking op planten die in de land- of tuinbouw geteeld worden.230 
Kwekersrecht kan niet verleend worden voor rassen die alleen in de `vrije natuur' 
voorkomen en niet worden gebruikt in de land- of tuinbouw c.q. niet door de 
mens gekweekt worden. Een afbakeningsprobleem doet zich in de praktijk echter 
niet voor. De reden daarvoor is dat een ras ingevolge art. 29 lid 1 ZPW 
onderscheidbaar, homogeen en bestendig dient te zijn, zodat daarmee reeds 
gekweekt zal zijn om aan deze vereisten te kunnen voldoen.231  
 Een ras dient tevens nieuw te zijn.232 Nieuwheid ontbreekt  ─  kort gezegd  ─  
wanneer het ras233 voorafgaand aan het indienen van de aanvrage reeds met toestem-
ming van de aanvrager, of diens rechtverkrijgenden, in het verkeer is gebracht. Onder 
in het verkeer brengen wordt ingevolge art. 2 ZPW verstaan het `voor de eerste maal 
verhandelen', hetgeen betrekking heeft op `te koop aanbieden, verkopen en afleve-
ren'.234 Om degene die een ras gekweekt heeft in staat te stellen dit ras door derden te 
laten beproeven is in art. 29 lid 4 ZPW voorzien dat het door de kweker voor dat doel 
aan derden ter beschikking stellen van het ras niet nieuwheidsschadelijk is.235

 De aanspraak op kwekersrecht komt toe aan degene, die het nieuwe ras door 
kweekarbeid heeft gewonnen.236 In veel gevallen zal een kweker via bewust selecte-
ren en kweken een nieuw ras voortbrengen. Voor kwekersrechtelijke aanspraken is 
dat echter geen vereiste. Ook wanneer een ras niet bewust gekweekt is, maar  ─  al 
dan niet toevalligerwijze  ─  ontdekt wordt, kan kwekersrecht verkregen worden.237 
Daarbij speelt een rol dat een nieuw ras weliswaar toevalligerwijze kan ontstaan, 
maar dat vervolgens de nodige kweektechnische zorg zal dienen te worden  

 

                                                                                                                                    
spinazie, rode- en savoyekool, stam- en stokboon. 

230 Vgl. Van der Kooij, 1990, p. 72-78. 
231 Vgl. Gielen, 1983, p. 24-30; Van Nieuwenhoven Helbach, 1989, nr 665; Van der Kooij, 1990, p. 2. 
232 Vgl. art. 29 lid 3 en lid 4 ZPW; Gielen, 1983, p. 13-24; Van Nieuwenhoven Helbach, 1989, nr 666; Van der 

Kooij, 1990, Hfdst VIII. 
233 Sedert 1 mei 1986 geldt de eis dat het ras niet in het verkeer mag zijn gebracht. Daarvoor sprak art. 29 lid 3 

ZPW over de voortijdige verhandeling van teeltmateriaal van het ras, waaronder verstaan wordt materiaal dat 
bestemd is om voor de teelt te worden aangewend. Vgl. Gielen, 1983, p. 20; Van der Kooij, 1990, p. 189. Van 
Nieuwenhoven Helbach (1989, nr 666) spreekt dan ook ten onrechte nog over teeltmateriaal van het ras. 

234 Vgl. Gielen, 1983, p. 13; Van der Kooij, 1990, p. 207 e.v. 
235 Vgl. Gielen, 1983, p. 21; Van Nieuwenhoven Helbach, 1989, nr 666; Van der Kooij, 1990, p. 179 en p. 218. 
236 Art. 30 lid 1 ZPW; Gielen, 1983, p. 30; Van Nieuwenhoven Helbach, 1989, nr 672; Van der Kooij, 1990, p. 19 

en p. 66. 
237 Vgl. Van der Kooij, 1990, p. 66. 
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toegepast teneinde een eerste plant tot een nieuw ras te ontwikkelen dat voldoet 
aan de eisen van onderscheidbaarheid, homogeniteit en bestendigheid.238  
 
3.3.1.2 BESCHERMINGSOMVANG 
 
Het kwekersrecht geeft aan de rechthebbende het exclusieve recht teeltmateriaal 
van het ras voor handelsdoeleinden `voort te brengen, in het verkeer te brengen, 
verder te verhandelen, uit te voeren of voor een van deze doeleinden in voorraad 
te hebben'.239

 Opvallend is dat het exclusieve recht beperkt is tot teeltmateriaal van het ras. 
Teeltmateriaal wordt in art. 2 ZPW gedefinieerd als `planten en plantedelen, welke 
bestemd zijn om door middel van uitplant, uitzaai of op andere wijze voor teelt van 
gewassen te dienen'. Beslissend is de teeltbestemming: delen van planten, die als 
zodanig voor de teelt zouden kunnen worden gebruikt, maar daartoe niet bestemd 
zijn, of daarvoor niet daadwerkelijk gebruikt worden, vallen niet onder het bereik 
van het kwekersrecht.240

 Het recht is tevens beperkt tot het voor handelsdoeleinden verrichten van de 
voorbehouden handelingen. Het recht is zodoende beperkt tot bedrijfsmatige 
handelingen en ziet niet op de particuliere sfeer.241  
 De beperking van de inhoud van het recht gaat echter verder dan het uitsluiten 
van de particuliere sfeer. Uitgesloten van kwekersrechtelijke bescherming is namelijk 
ook het produceren van teeltmateriaal voor voortbrenging van eindprodukten binnen 
het eigen bedrijf. Dit zogeheten farmers privilege geldt echter niet voor siergewas-
sen.242  
 Proefnemingen voor het ontwikkelen van nieuwe kweekprodukten in eigen 
bedrijf en wetenschappelijk onderzoek vallen evenmin onder het bereik van het 
kwekersrecht.243  
 

 

                                                 
238 Vgl. Gielen, 1983, p. 31; Van der Kooij, 1990, p. 66. 
239 Art. 40 lid 1 ZPW; Gielen, 1983, p. 49; Van Nieuwenhoven helbach, 1989, nr 676; Van der Kooij, 1990, p. 

245. 
240 Vgl. Gielen, 1983, p. 49; Van Nieuwenhoven Helbach, 1989, nr 678; Van der Kooij, 1990, p. 282. 
241 Vgl. Gielen, 1983, p. 50; Van Nieuwenhoven Helbach, 1989, nr 677; Van der Kooij, 1990, p. 267. 
242 Vgl. Van Nieuwenhoven Helbach, 1989, nr 680; Van der Kooij, 1990, p. 300; HR 12 april 1985, NJ 1985, 577 

(Elvira). 
243 Art. 40 lid 3 ZPW. Vgl. Gielen, 1983, p. 51; Van Nieuwenhoven Helbach, 1989, nr 681; Van der Kooij, 1990, 

p. 312.  
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3.3.1.3 CONCLUSIE 
 
De prestatie, die door het kwekersrecht beschermd wordt, is niet gelegen in de 
intellectuele inspanningen die gemoeid kunnen zijn met het creëren van een 
nieuw ras, aangezien ook het bij toeval ontstane, of ontdekte ras voor 
kwekersrechtelijke bescherming in aanmerking komt. Het zijn de inspanningen 
die gemoeid zijn met het produceren van een nieuw ras  ─  het selecteren en 
opkweken daarvan  ─  die door het kwekersrecht beschermd worden. Daarmee 
verleent het kwekersrecht bescherming aan een vervaardigingsprestatie.  
 De door het kwekersrecht geboden bescherming ziet vervolgens op het 
exploiteren van dat ras. Het kwekersrecht heeft een relatief beperkte reikwijdte 
aangezien niet iedere exploitatie van het ras tot het exclusieve domein van de 
rechthebbende behoort. Het kwekersrecht ziet  ─  kort gezegd  ─  enkel op de 
exploitatie van teeltmateriaal van een ras, en is bovendien  ─  voor zover het geen 
siergewassen betreft  ─ beperkt tot het voor handelsdoeleinden aanwenden 
daarvan.  
 
3.3.2 CHIPSRECHT 
 
3.3.2.1 OORSPRONKELIJKE TOPOGRAFIE HALFGELEIDER 
 
De Chipswet244 is met name tot stand gekomen om de belangen van Nederlandse 
ontwerpers en fabrikanten van chips veilig te stellen in de Verenigde Staten. De 
Amerikaanse Semiconductor Chip Protection Act van 1984 bepaalt namelijk dat 
aan buitenlandse partijen slechts bescherming wordt geboden wanneer in het 
betrokken land evenzeer bescherming aan Amerikaanse onderdanen gegeven 
wordt. In reactie daarop is de Nederlandse wet  ─  evenals de daaraan ten 
grondslag liggende Europese richtlijn245  ─  tot stand gekomen. Deze wet geldt 
dan ook als een voorbeeld van `gelegenheidswetgeving'.246

 De Chipswet biedt bescherming aan de oorspronkelijke topografie van een 
halfgeleiderprodukt. Voor de uitoefening van dit recht is een depot vereist. 

 

                                                 
244 Wet van 28 oktober 1987, houdende regelen inzake de bescherming van oorspronkelijke topografieën van 

halfgeleiderprodukten (Stb. 484) (`Chipswet'). Zie daarover: Frensel, 1988. 
245 Richtlijn van 16 december 1986, PB nr L 24 van 27 januari 1987. 
246 Vgl. Cohen Jehoram, Informatierecht/AMI 1986, p. 23; Hugenholtz, Informatierecht/AMI 1986, p. 36; Van 

den Hoven van Genderen/de Graaf, 1986, p. 79; Van Schelven, 1986, p. 116; Verkade, O.M., 1986, p. 98; 
Meijboom, BIE 1987, p. 318; Frensel, 1988, p. 70; Van Nieuwenhoven Helbach, 1989, nr 634; Grosheide, 
1991, p. 142.  
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Nieuwheid is echter niet vereist, zij het dat het depot wel dient plaats te vinden 
binnen  ─  kort gezegd  ─  twee jaar na eerste exploitatie in Nederland.247  
 `Chip' is de populaire naam voor een geïntegreerde schakeling.248 Daaronder 
wordt verstaan een driedimensionale elektronische schakeling, welke tot stand wordt 
gebracht door een bepaald patroon van lagen van geleidend, isolerend en halfgelei-
dend materiaal.249 Door gebruik te maken van de elektrische eigenschappen van een 
halfgeleidend materiaal, zoals silicium, kunnen in een zeer kleine ruimte een groot 
aantal micro-elektronische schakelingen worden gerealiseerd. Dit levert  ─  onder 
een microscoop bezien  ─  een beeld op vergelijkbaar met een bovenaanzicht op de 
straten, pleinen, en gebouwen  ─  hoogbouw en laagbouw  ─  van een stad.250  
 Het begrip topografie is ruim en omvat iedere vastlegging van de 
desbetreffende patronen.251 Voorwaarde voor de bescherming is dat de topografie 
oorspronkelijk is. Alhoewel dit begrip evenzeer geldt als criterium voor 
auteursrechtelijke bescherming, dient hieraan waarschijnlijk een zelfstandige 
invulling gegeven te worden. De wetsgeschiedenis leert dat van 
oorspronkelijkheid in de zin van de Chipswet reeds sprake is wanneer de 
topografie niet aan andermans topografie ontleend is, maar onafhankelijk tot 
stand is gebracht.252 Deze benadering geeft aan dat de Chipswet niet zozeer de  ─ 
 mogelijk creatieve  ─  intellectuele prestatie van het ontwerpen van een 

 

                                                 
247 Art. 5 lid 2 jo art. 7 Chipswet (Zie ook: art. 1 sub e). Vgl. Frensel, 1988, p. 76; Van Nieuwenhoven Helbach, 

1989, nr 639. 
248 In het Engels aangeduid als Integrated Circuit of IC. Vgl. Hugenholtz, BIE 1986, p. 127; Meijboom, BIE 

1987, p. 318; Frensel, 1988, p. 1; Van Nieuwenhoven Helbach, 1989, nr 635; Grosheide, 1991, p. 143. 
249 Vgl. Art. 1 Chipswet. 
250 Vgl. Hugenholtz, BIE 1986, p. 127; Frensel, 1988, p. 1. 
251 Daarmee biedt de Nederlandse Chipswet een ruimere bescherming dan de Amerikaanse Semiconductor Chip 

Protection Act, die slechts bescherming biedt aan het zogeheten mask work; de weergave van de topografie die 
door middel van maskers in de chip is aangebracht. De Amerikaanse wet loopt daarmee het risico eventueel 
niet goed te kunnen inspelen op de technische ontwikkelingen, die waarschijnlijk met de masker-techniek 
concurrerende technieken zullen voortbrengen. Vgl. Meijboom, BIE 1987, p. 322; Frensel, 1988, p. 74; 
Grosheide, 1991, p. 144. 

252 MvA, Kamerstukken 19919 (1986/1987), nr 5, p. 7-8. Vgl. Frensel, 1988, p. 75; Van Nieuwenhoven Helbach, 
1989, nr 636; Grosheide, 1991, p. 144. Deze invulling van het oorspronkelijkheidsbegrip lijkt aanzienlijk 
ruimer dan de invulling die de Hoge Raad daaraan terzake van het auteursrecht geeft, zoals blijkende uit het 
arrest inzake Romme/Van Dale (HR 4 januari 1991, NJ 1991, 608) waarin de Hoge Raad oordeelde dat de 
enkele selectie van woorden op zich nog niet oorspronkelijk in auteursrechtelijke zin behoeft te zijn. De 
suggestie in de MvT (Kamerstukken 19919, nr 3, ad art. 2) dat dit oorspronkelijkheidscriterium ontleend zou 
zijn - c.q. gelijk zou zijn - aan de Auteurswet 1912 behoeft naar mijn mening dan ook correctie. 
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topografie bescherming wil bieden, maar vooral het oog heeft op de `bloed, zweet 
en tranen'-prestatie van het ontwikkelen en vervaardigen van de topografie.253     
 
3.3.2.2 BESCHERMINGSOMVANG 
 
De Chipswet geeft de rechthebbende het uitsluitend recht de topografie te 
verveel-voudigen of een halfgeleiderprodukt waarin de topografie is vervat te 
vervaardigen.254  
 Daarnaast ziet dit uitsluitend recht op het exploiteren, dan wel het daarvoor 
in voorraad hebben of invoeren van topografieën of halfgeleiderprodukten waarin 
de topografie is vervat.255 Onder exploiteren verstaat de wet het verkopen, 
verhuren of het op andere wijze in het verkeer brengen van exemplaren van de 
topografie of van een halfgeleiderprodukt, waarin de topografie is vervat, 
alsmede het aanbieden voor een van die doeleinden.256 De wetgever heeft niet de 
term commerciële exploitatie, zoals die in de Europese richtlijn wordt 
gehanteerd,257 overgenomen, omdat men de rechthebbende evenzeer het recht 
wilde toekennen zich te verzetten tegen niet-commerciële exploitatievormen, die 
wellicht van groot belang kunnen zijn.258 Zoals Van Nieuwenhoven Helbach op-
merkt is de beschermingsomvang op zich niet beperkt tot bedrijfsmatig handelen, 
maar brengt de aard van de produkten met zich dat niet-bedrijfsmatige 
verveelvoudigingen of exploitatie waarschijnlijk niet aan de orde zijn.259  
 Art. 15 brengt belangrijke beperkingen op het uitsluitend recht aan. Lid 1 
bepaalt allereerst dat niet als inbreuk wordt aangemerkt de verveelvoudiging van 
de topografie, welke uitsluitend dient voor onderwijsdoeleinden of voor analyse 
van de topografie. 
 Artikel 15 lid 2 bepaalt vervolgens ten aanzien van de door toepassing van 
een dergelijke analyse tot stand gebrachte oorspronkelijke topografie dat het 
verveelvoudigen of exploiteren daarvan niet als inbreuk wordt aangemerkt. 
Reverse engineering is toegestaan. De reden daarvoor is dat deze  praktijk in de 
halfgeleider-industrie als toelaatbaar en zelfs wenselijk  ─  in het bijzonder voor 

 

                                                 
253 Vgl. bijv.: MvT, Kamerstukken 19919, nr 3, § 2.2.1: Gezien de enorme inspanningen, waarmee het ontwik-

kelen van halfgeleiderprodukten gepaard gaat, achten wij het gewenst dat degene die onafhankelijk een 
topografie heeft vervaardigd, voor bescherming in aanmerking komt, (...). 

254 Art. 5 lid 1 sub a en b Chipswet. 
255 Art. 5 lid 1 sub c Chipswet. Vgl. Frensel, 1988, p. 80; Van Nieuwenhoven Helbach, 1989, nr 638. 
256 Art. 1 sub e Chipswet. 
257 Art. 1 lid 1 sub c, Richtlijn van de raad van 16 december 1986, 87/54, PB nr L 24 van 27 januari 1987. 

Evenzo: § 901 (a) (5) jo § 905 (2) Semiconductor Chip Protection Act of 1984. 
258 MvT, Kamerstukken 19919, 1986/1987, nr 3, p. 19. Vgl. Frensel, 1988, p. 80. 
259 Vgl. Van Nieuwenhoven Helbach, 1989, nr 638. 
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de verdere technologische ontwikkeling  ─  wordt gezien.260 Men mag zodoende 
andermans chip analyseren en op grond van de daardoor verkregen inzichten een 
topografie vervaardigen, die  ─  wanneer hij van voldoende zelfstandige 
werkzaamheid getuigt  ─ géén inbreuk oplevert. Waar precies in de praktijk de 
grens getrokken zal moeten worden tussen niet-inbreukmakend reverse enginee-
ren en inbreukmakend kopiëren is vooralsnog echter moeilijk aan te geven.261

 De expliciete uitzondering voor reverse engineering en het ontbreken van 
een bepaling dat de rechthebbende zich kan verzetten tegen bewerkingen of 
nabootsingen in gewijzigde vorm  ─  zoals de Auteurswet die kent in art. 13  ─  
leert dat de rechthebbende geen exclusieve rechten toekomen op de aan de 
topografie ten grondslag liggende inzichten. De beschermingsomvang is in 
beginsel beperkt tot het verveelvoudigen van de gedeponeerde topografie. 
Wanneer deze niet klakkeloos wordt gekopieerd en daarbij gesproken kan worden 
van reverse engineering zal de rechthebbende geconfronteerd worden met de 
grenzen van zijn recht. 
 Een bijzonderheid van de door de Chipswet verleende bescherming is nog 
dat ingevolge art. 16 lid 1 het exclusieve recht niet kan worden uitgeoefend 
tegenover verkrijgers te goeder trouw, die  ─  zolang zij te goeder trouw zijn  ─  
bevoegd zijn tot exploitatie en de overige handelingen bedoeld in art. 5 lid 1 sub c 
Chipswet. Wanneer een derde vervolgens wel bekend raakt of behoort te zijn met 
de rechten van de rechthebbende is hij slechts bevoegd met de reeds verkregen 
exemplaren de in art. 5 lid 1 sub c bedoelde handelingen te verrichten wanneer hij 
de rechthebbende een billijke vergoeding betaalt.262

 De Chipswet kent ook een persoonlijkheidsrechtelijke bepaling, inhoudende 
dat de oorspronkelijke maker  ─  evenals in het octrooirecht  ─  recht heeft op 
vermelding van zijn naam in het depot.263

 
3.3.2.3 CONCLUSIE 
 
De prestatie die door de Chipswet beschermd wordt laat zich typeren als een 
vervaardigings-prestatie, bestaande uit het vervaardigen van een oorspronkelijke 
topografie voor een halfgeleiderprodukt. De omstandigheid dat van een bescher-
menswaardige topografie reeds sprake is wanneer deze niet aan een ander is 
ontleend, maar onafhankelijk is vervaardigd, zonder nadere eisen aan de mate van 

 

                                                 
260 Vgl. Hugenholtz, BIE 1985, p. 128; Meijboom, BIE 1987, p. 323; Hugenholtz/Spoor, 1987, p. 68; Frensel, 

1988, p. 7; Van Nieuwenhoven Helbach, 1989, nr 632.  
261 Vgl. Meijboom, BIE 1987, p. 323; Hugenholtz/Spoor, 1987, p. 68; Frensel, 1988, p. 82. 
262 Vgl. Meijboom, BIE 1987, p. 324; Frensel, 1988, p. 83; Van Nieuwenhoven Helbach, 1989, nr 644; Groshei-

de, 1991, p. 145. 
263 Zie: art. 3 lid 2 jo art. 8 Chipswet; Frensel, 1988, p. 75. 
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oorspronkelijkheid te stellen, illustreert dat het vervaardigen van een topografie 
centraal staat.  
 De omstandigheid dat het recht zich niet uitstrekt tot verveelvoudigingen in 
gewijzigde vorm en een expliciete uitzondering kent voor een topografie die het 
resultaat is van reverse engineering onderstreept dit en geeft tevens aan dat de 
bescherming ziet op  ─  en beperkt is tot  ─  op de exploitatie van die vervaardigings-
prestatie.  
 Het ontwerpen van een topografie en het vervolgens aan de hand van dat 
ontwerp fabriceren van `maskers'  ─  de mallen voor het produceren van chips  ─ 
 is een kostbaar proces en het zijn deze kosten die van doorslaggevende betekenis 
zijn voor het toekennen van dit recht.264  
 
3.3.3 GESCHRIFTENBESCHERMING 
 
3.3.3.1 OPSCHRIFTSTELLING 
 
Zoals in § 2.5. beschreven heeft de Hoge Raad de wens van de Auteurswetgever 
van 1912 gehonoreerd door aan alle geschriften, ook wanneer zij iedere 
oorspronkelijkheid ontberen, bescherming te verlenen. Weliswaar werd deze 
bescherming door de Hoge Raad als een auteursrecht aangeduid, maar het Televi-
zier-arrest leert dat deze bescherming geenszins gelijk is aan het reguliere 
auteursrecht voor oorspronkelijke werken. De bepalingen van de Auteurswet 
1912 zijn daarop slechts gedeeltelijk van toepassing indien en voorzover dat 
overeenstemt met de strekking van die bepalingen en het karakter van de niet-
oorspronkelijke geschriften.265

 De vraag rijst wie de rechthebbende is. Dat zou de opschriftsteller kunnen 
zijn.266 Het recht zou dan kunnen toekomen aan bijv. de typiste, die toevalligerwijs 
bij het vervaardigen van het geschrift is ingeschakeld. Wanneer deze typiste dan in 
loondienst is, zou het recht naar analogie van art. 7 Aw aan de werkgever toeko-
men.267 Met alle respect voor de verdiensten van goed typewerk laat zich toch de 
vraag stellen op welke grond de typiste aanspraak zou behoren te kunnen maken op 
een bijzondere bescherming. Art. 6 Aw, dat het auteursrecht toekent aan degene naar 
wiens ontwerp en onder wiens leiding en toezicht het werk tot stand is gekomen, zou 
eventueel uitkomst kunnen bieden, maar het is de vraag of deze bepaling zich wel 

 

                                                 
264 Vgl. Hugenholtz, BIE 1985, p. 128; Meijboom, BIE 1987, p. 319; Frensel, 1988, p. 8; Van Nieuwenhoven 

Helbach, 1989, nr 631. 
265 Vgl. Wichers Hoeth, 2000 weken rechtspraak, p. 93; Quaedvlieg, 1987, p. 57; Gerbrandy, 1988, p. 75; Van 

Lingen, 1990, p. 52; Spoor/Verkade, 1993, nr 50. 
266 Aldus Verkade/Spoor, 1985, nr 45. Dit is vervallen in Spoor/Verkade, 1993, nr 55. 
267 Vgl. Wichers Hoeth, 2000 weken, 1978, p. 94. 
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naar analogie op geschriften laat toepassen. Art. 6 Aw is geschreven met het oog op 
situaties waarin door een ander dan de auctor intellectualis voornamelijk uitvoerende 
werkzaamheden worden verricht.268 Van een dergelijke onderscheid is bij een op-
schriftstelling niet in eenzelfde mate sprake, althans de werkzaamheden van zowel 
degene die eventueel de grondgedachte heeft ontwikkeld en degene die haar uitvoert 
zijn niet van scheppende aard, zoals Wichers Hoeth opmerkt.269 Uit het Explicator-
arrest kan bovendien worden afgeleid dat de Hoge Raad art. 6 Aw waarschijnlijk niet 
toepasselijk acht, gezien de overweging dat de vraag of anderen op de samenstelling 
van het op schrift gestelde al dan niet beslissende invloed hebben gehad niet van 
belang was. Van belang lijkt volgens de Hoge Raad slechts wie de feitelijke 
opschriftstellingsarbeid heeft verricht.  
 Het komt mij voor dat voor het toekennen van het recht aan degene die het 
geschrift feitelijk op schrift stelt, zoals bijv. een typist, geen goede grond te vinden is. 
Een dergelijke benadering sluit bovendien niet aan bij de historische achtergronden 
van deze bescherming. Nu de historie van belang is geweest om ook na 1912 deze 
bescherming te handhaven is het uiteraard ook van belang acht te slaan op de 
prestatie die historisch bezien het object van bescherming vormde.  
 Aan het begrip  `opschriftstelling' kan in dit verband geen bijzondere betekenis 
worden toegekend. De wetgever spreekt slechts over geschriften en  ─  anders dan de 
Hoge Raad  ─  niet over opschriftstellingen. Van belang lijkt mij dat de wetgever de 
geschriftenbescherming wenste omdat hij de economische belangen van uitgevers 
van nieuwsbladen, schouwburgprogramma's en predikbeurtenlijsten veilig wilde 
stellen. Evenzeer lijkt mij in dit verband van belang dat de Hoge Raad in het 
Televizier-arrest uitdrukkelijk overwoog dat uit die geschiedenis kan worden afgeleid 
dat de strekking van het auteursrecht te dezen is om uitsluitend aan de maker van het 
geschrift het voordeel van openbaarmaking te doen toekomen. Vervolgens overwoog 
de Hoge Raad dat het in overeenstemming met deze strekking is om aan te nemen 
dat de wet op geschriften zonder eigen of persoonlijk karakter slechts dan auteurs-
recht verleent, indien zij zijn openbaar gemaakt of zijn bestemd om openbaar 
gemaakt te worden. Het openbaar maken of bestemmen voor openbaarmaking is in 
dit verband derhalve van doorslaggevende  ─  en constituerende  ─  betekenis. 
Dergelijke handelingen zijn primair handelingen die tot het domein van de uitgever 
behoren. Een feitelijk opschriftsteller kan uiteraard voor zichzelf besluiten dat het 
geschrift voor openbaarmaking bestemd is, maar een dergelijke bestemming krijgt 
pas een reële betekenis wanneer iemand bereid is het economische risico te nemen, 
ofwel als `uitgever' wil fungeren. 

 

                                                 
268 Vgl. Spoor/Verkade, 1993, nr 22. 
269 Wichers Hoeth, 2000 weken, 1978, p. 94. 

119 
Van Engelen – Prestatiebescherming – 1994 



Hoofdstuk 3: Aard en beschermingsomvang IE-rechten  

 Tegen deze achtergrond komt het mij voor dat de geschriftenbescherming in 
wezen betrekking heeft op de prestatie van de uitgever als degene die een 
geschrift openbaar maakt. Wanneer men deze bescherming in het leven roept om 
aan de economische risico's die met het uitgeven van niet-oorspronkelijke 
geschriften tegemoet te komen, lijkt het ook niet meer dan consequent om die 
bescherming ook daadwerkelijk toe te kennen aan de degene die de middelen 
verschaft voor de openbaarmaking van geschrift en het economische risico 
draagt, ofwel de uitgever.270  
 
3.3.3.2 BESCHERMINGSOMVANG 
 
Het object van de geschriftenbescherming is de opschriftstelling van bepaalde 
gegevens. De bescherming die de rechthebbende geniet ziet op het overnemen 
van deze opschriftgestelde gegevens. Zodoende kan de rechthebbende rechten 
doen gelden op de gegevens als zodanig, hetgeen tot de vrij uitzonderlijke situatie 
leidt dat de geschriftenbescherming een zeker monopolie op informatie 
verschaft.271

  De geboden bescherming ziet op het overnemen van de inhoud van het 
geschrift. Aangezien kennis en informatie in beginsel vrij zijn heeft de Hoge 
Raad de reikwijdte van de geschriftenbescherming beperkt tot datgene wat zich in 
de terminologie van het Televizier-arrest als een eenvoudige herhaling van het 
geschrift laat omschrijven.272 Deze eenvoud dient overigens niet al te letterlijk 
genomen te worden omdat bijv. een vertaling  ─  zelfs wanneer deze niet 
woordelijk of letterlijk is  ─  of een bewerking van minder ingrijpende aard nog 
binnen de beschermingsomvang kunnen liggen, zoals de Hoge Raad in dat arrest 
aangaf. 
 De bescherming ziet bovendien slechts op het door ontlening overnemen van de 
inhoud van het geschrift, omdat geen recht kan worden erkend van de opschriftsteller 
op de zakelijke inhoud  ─  los van de opschriftstelling  ─  van het geschrift, zoals de 
Hoge Raad in het Explicator-arrest overwoog.273 Ook ontlening langs indirecte weg, 

 

                                                 
270 Op deze wijze opgevat is de geschriftenbescherming te beschouwen als een recht vergelijkbaar met het recht 

dat aan producenten van fonogrammen wordt toegekend in de Wet op de Naburige Rechten. Zie ook: 
Hugenholtz, 1989, p. 46.   

 Onduidelijk is ook waarom diegenen, die een uitgeversrecht bepleiten de geschriftenbescherming negeren 
(Alberdingk Thijm, 1988; Soetenhorst, Informatierecht/AMI 1989, p. 55 en 1993, § 2.7), dan wel afdoen als 
`onvoldoende soelaas biedend' (Grosheide/Frequin, Informatierecht/AMI 1990, p. 3; Resius, Informatie-
recht/AMI 1990, p. 67.) 

271 Vgl. Quaedvlieg, 1987, p. 59; Hugenholtz, 1989, p. 117; Dommering, Maris-bundel 1989, p. 142; 
Spoor/Verkade, 1993, nr 56. 

272 HR 25 juni 1965, NJ 1966, 116 (Televizier). 
273 HR 27 januari 1961, NJ 1962, 355 (Explicator). 
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zoals door voorlezing van de inhoud van het geschrift of ontlening aan een door 
derden vervaardigd afschrift of een kopie, is inbreukmakend, zoals vervolgens in het 
Televizier-arrest nader werd gepreciseerd.  
 De beschermingsomvang van de geschriftenbescherming is derhalve beperkt tot 
een eenvoudige herhaling van de inhoud van het geschrift, indien en voorzover 
daarbij sprake is van ontlening. Is echter niet ontleend  ─  bijv. doordat men 
zelfstandig dezelfde informatie verzameld heeft  ─  of beperkt de overnemer zich niet 
tot een eenvoudige herhaling, maar vervaardigt hij een substantieel ander geschrift of 
werk, dan wordt géén inbreuk gepleegd, en is de in het geschrift vervatte informatie 
niet beschermd. Gezien de aldus omkaderde beperkte reikwijdte van de geboden 
bescherming van de opschriftgestelde gegevens was volgens de Hoge Raad274 dan 
ook geen sprake van strijd met de in art. 10 EVRM neergelegde vrijheid van 
informatie, in welk oordeel de Hoge Raad gevolgd werd door de Europese 
Commissie voor de Rechten van de Mens in de Geïllustreerde Pers-zaak.275  
 In de jurisprudentie van de Hoge Raad is tot nog toe niet aan de orde geweest of 
de rechthebbende zich tegen niets anders kan verzetten dan tegen overneming in een 
ander geschrift. In aanmerking nemende dat het auteursrecht een werk in beginsel in 
alle verschijningsvormen bescherming biedt en gelet op de strekking van de 
geschriftenbescherming, komt het mij voor dat niet gauw zal mogen worden 
aangenomen dat geen bescherming zou kunnen worden geboden wanneer de 
gegevens worden overgenomen in een ander medium.  
 In de jurisprudentie is evenmin aan de orde geweest in hoeverre de geboden 
bescherming slechts ziet op exploitatie van het geschrift. Nu de geschriftenbescherm-
ing analoog is aan het reguliere auteursrecht dat  ─  de persoonlijkheidsrechten 
daargelaten  ─  primair bescherming biedt tegen exploitatie van het werk,276 lijkt de 
conclusie dat de geboden bescherming evenzeer betrekking heeft op de exploitatie 
van het geschrift gerechtvaardigd. 
 
3.3.3.3 CONCLUSIE 
 
De geschriftenbescherming ziet op de prestatie bestaande uit het vervaardigen van 
een voor openbaarmaking bestemd geschrift en beoogt de daaraan verbonden 
economische inspanningen en risico's een zekere bescherming te bieden. De 

 

                                                 
274 HR 25 juni 1965, NJ 1966, 116 (Televizier). 
275 Europese Commissie voor de Rechten van de Mens, 6 juli 1976, NJ 1978, 237 (Geïllustreerde Pers). Zie 

echter ook de kritische kanttekeningen bij deze uitspraak van Cohen Jehoram (AA 1979, p. 145); Van 
Dijk/Van Hoof, 1990, p. 457; Hugenholtz, 1989, p. 164; Verkade, 1990, p. 37; Spoor/Verkade, 1993, nr 56. 

276 Vgl. § 3.1.2.2. 
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geschriftenbescherming verleent dan ook in wezen een exclusief recht aan de 
uitgever. 
 De rechthebbende kan zich verzetten tegen een uitgave, die identiek is of slechts 
in geringe mate afwijkt van de beschermde opschriftstelling c.q. uitgave. Tegen een 
dergelijke uitgave kan de rechthebbende zich verzetten, wanneer die aan zijn uitgave 
ontleend is. Tegen een gelijke uitgave, die onafhankelijk tot stand is gekomen  ─  
zonder derhalve de eerdere uitgave te exploiteren  ─  kan de rechthebbende geen 
bezwaar maken. 
 De geschriftenbescherming biedt een recht aan de opschriftsteller, ofwel de 
uitgever van een uitgave op schrift. Deze bescherming is tot ontwikkeling gekomen 
voor niet-oorspronkelijke geschriften, aangezien daarvoor geen auteursrechtelijke 
bescherming ingeroepen kan worden. De aard van dit recht brengt echter met zich 
dat in beginsel ook in geval van de uitgave van een oorspronkelijk werk deze 
separate bescherming voor de opschriftsteller mogelijk is, zodat de geschriftenbe-
scherming een volwaardig exclusief recht aan de uitgever van een schriftelijke editie 
kan bieden.277

 
3.3.4 UITVOEREND KUNSTENAARS 
 
In een wettelijke bescherming van de prestaties van uitvoerend kunstenaars is  ─  
evenals voor producenten van fonogrammen en omroeporganisaties  ─  voorzien 
door de inwerkingtreding per 1 juli 1993 van de Wet op de Naburige Rechten. Het 
wetsontwerp was in 1989 ingediend om de implementering van de Conventies van 
Rome en Genève voor de bescherming van uitvoerend kunstenaars, producenten van 
fonogrammen en omroeporganisaties te verwezenlijken.278  
 
3.3.4.1 UITVOERING 
 
Alhoewel de uitvoering het object van de bescherming van het recht van de uitvoe-
rend kunstenaar vormt, is dit begrip in de wet, evenals in de Conventie van Rome,  

 

                                                 
277 Vgl. Quaedvlieg, 1987, p. 60. In de zaak Heertje/Hollebrand (HR 5 januari 1979, NJ 1979, 339) werd over 

deze kwestie door de Hoge Raad niet beslist, daar zij pas in cassatie aan de orde was gesteld. 
278 Kamerstukken II, 1988-1989, 21 244, waarover Seignette, IER 1990, p. 1; Heevel, Informatierecht/AMI 1990, 

p. 127; Cohen Jehoram, Informatierecht/AMI 1990, p. 155; Studiecommissie VvA, (Mom), Informatie-
recht/AMI 1991, p. 29; Peeperkorn, Informatierecht/AMI 1991, p. 91; Spoor/Verkade, 1993, nr 345. Zie: 
Internationaal verdrag inzake de bescherming van uitvoerend kunstenaars, producenten van fonogrammen en 
omroeporganisaties, Rome, 26 oktober 1961, Trb 1986, 182, en Overeenkomst ter bescherming van 
producenten van fonogrammen tegen het ongeoorloofd kopiëren van hun fonogrammen, Genève, 29 oktober 
1971, Trb 1986, 183.  

122   
Van Engelen – Prestatiebescherming - 1994 



Hoofdstuk 3: Aard en beschermingsomvang IE-rechten 

niet gedefinieerd. Uit het wel gedefinieerde begrip uitvoerend kunstenaar laat zich 
echter afleiden waaruit een uitvoering bestaat. De uitvoerend kunstenaar is in art. 1 
sub a WNR  ─  in navolging van art. 3 sub a van het Conventie van Rome  ─  
omschreven als de toneelspeler, zanger, musicus, danser en iedere andere persoon, 
die een werk van letterkunde of kunst opvoert, zingt, voordraagt of op enige andere 
wijze uitvoert, alsmede de artiest, die een variété- of circusnummer of een 
poppenspel uitvoert. Van een uitvoering is derhalve sprake wanneer een natuurlijk 
persoon een werk van letterkunde of kunst, dan dan wel een variété- of 
circusnummer of een poppenspel uitvoert. 
 Onder een werk van letterkunde of kunst wordt verstaan een werk in de zin van 
de Auteurswet 1912. Niet noodzakelijk is dat het auteursrecht op dat werk nog 
bestaat. Ook wanneer de duur van het auteursrecht reeds verstreken is  ─  zoals in 
geval van een opvoering van een stuk van Shakespeare  ─  is sprake van een 
uitvoering in de zin van de wet.279 Het hanteren van het criterium van een werk van 
letterkunde of kunst diende om variété- en circus-acts niet als uitvoeringen in de zin 
van de wet te laten kwalificeren, alhoewel de Conventie van Rome daar wel de 
mogelijkheid toe open laat.280 De achterliggende reden daarvan was dat de regering 
vreesde dat dan ook topsporters of andere beroepsgroepen wellicht bescherming van 
hun prestaties door een exclusief recht zouden verlangen en aanspraak zouden willen 
maken op de door deze wet geboden bescherming.281 Na aanhoudend bezwaar uit de 

 

                                                 
279 Vgl. MvT, Kamerstukken 21244, nr 3, p. 9. 
280 Vgl. art. 9 Conventie van Rome; MvT, Kamerstukken 21244, nr 3, p. 9; Seignette, IER 1990, p. 2; Van 

Heevel, Informatierecht/AMI 1990, p. 128; Studiecommissie VvA, (Mom), Informatierecht/AMI 1991, p. 29; 
Spoor/Verkade, 1993, nr 346. Anders dan de Memorie van Toelichting suggereert brengt dit overigens slechts 
met zich dat dergelijke artiesten niet voor de door deze wet geboden bescherming in aanmerking komen, 
wanneer de door hen in concreto uitgevoerde act zich niet als een werk in auteursrechtelijke zin laat kwalifice-
ren. Dat zou van geval tot geval beoordeeld dienen te worden. De enkele omstandigheid dat het een variété- of 
circus-act betreft, lijkt mij echter geenszins te impliceren dat van een werk in auteursrechtelijke zin geen 
sprake zou zijn. Zo ook: Dommering, AMI 1986, p. 72; Van Heevel, Informatierecht/AMI 1990, p. 132, noot 
15. 

281 Zie: MvT, Kamerstukken 21244, nr 3, p. 9; Het openbreken van de definitie van uitvoerende kunstenaar zou 
er mitsdien toe kunnen leiden dat andere beroepsgroepen wier prestaties vergelijkbaar zijn met die van va-
riété- en circusartiesten, eveneens onder het regime van het wetsvoorstel wensen te worden gebracht. Naar 
onze mening zou deze bescherming niet op goede gronden geweigerd kunnen worden, indien zij wel aan 
variété- en circusartiesten zou worden verleend. Een en ander zou leiden tot een onwenselijke en in omvang 
niet voorzienbare uitbreiding van de verschillende categorieën rechthebbenden en de effecten daarvan. 
Waarom dit onwenselijk zou zijn wordt overigens niet nader gemotiveerd, daargelaten de stelling in de 
Memorie van Antwoord (Kamerstukken 21244, nr 6, p. 17) dat variété en sport niet `de tussenkomst van de 
muzen' verlangt, of dat het niet wel denkbaar zou zijn dat deze categorieën voor subsidiring (sic !?, ThvE) in 
aanmerking zouden komen. De juridische relevantie van een en ander lijkt mij te verwaarlozen. Dit argument 
overtuigt bovendien niet wanneer men beziet dat voor de fonogrammenproducent en de omroeporganisatie 
niet een dergelijke eis gesteld wordt, zodat bijv. ook de enkele opname of uitzending van vogelgeluiden 
beschermd wordt. 

 Vgl. Seignette, IER 1990, p. 2; Van Heevel, Informatierecht/AMI 1990, p. 129; Studiecommissie VvA, 
(Mom), Informatierecht/AMI 1991, p. 29. 
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Kamer is de definitie uiteindelijk zodanig verruimd dat artiesten, die een variété- of 
circusnummer of een poppenspel uitvoeren, evenzeer door deze wet beschermd 
worden.282  
 Zodra sprake is van een uitvoering ontstaat het door deze wet erkende recht. 
Enige aanvullende eis, zoals nieuwheid of oorspronkelijkheid, wordt niet gesteld, 
zodat bijv. ook  ─  zelfs perfecte  ─  imitaties bescherming genieten.283  
 Tevens bepaalt de wet in art. 3 dat de werkgever bevoegd is de rechten van 
uitvoerend kunstenaar te exploiteren, voor zover dat voortvloeit uit de aard van de 
gesloten arbeidsovereenkomst, de gewoonte of de eisen van redelijkheid en billijk-
heid. Anders bij art. 7 Aw. is de werkgever geen rechthebbende, maar verkrijgt hij 
een licentie en dient hij in beginsel een billijke vergoeding aan de uitvoerend 
kunstenaar te betalen.284

 
3.3.4.2 BESCHERMINGSOMVANG 
 
Art. 2 van de wet verleent aan de uitvoerend kunstenaar het recht zich  ─  kort 
gezegd  ─  te verzetten tegen (a) het opnemen van de uitvoering, (b) het reprodu-
ceren van een opname van een uitvoering, (c) het verkopen of anderszins in het 
verkeer brengen van een opname of reproduktie, dan wel het voor dat doel invoeren, 
aanbieden of in voorraad hebben, en (d) het openbaar maken van een opname of 
reproduktie.  
 Reproduceren is in art. 1 sub f WNR gedefinieerd als het vervaardigen van een 
of meer exemplaren van een opname of een gedeelte daarvan, zodat de bescherming 
beperkt is tot het `fysiek' aanwenden van een bepaalde opname.285

 Lid 2 van art. 2 bepaalt dat de handel in reprodukties van opnamen van een 
uitvoering geen inbreuk oplevert, wanneer deze reprodukties eenmaal door de 

 

                                                 
282 Zie Nota naar aanleiding van het Eindverslag, Kamerstukken 21244, nr 10, p. 8-9; Spoor/Verkade, 1993, nr 

346. 
283 In de MvA (Kamerstukken 21244, nr 6, p. 16) stelt de regering wel dat essentieel zou zijn dat sprake is van 

een artistieke activiteit en dat zij die een handeling verrichten die elk persoonlijk karakter mist en bijv. puur 
technisch van aard zou zijn niet als uitvoerend kunstenaar in de zin van het Conventie en deze wet kunnen 
worden aangemerkt. Deze stelling lijkt mij echter onhoudbaar, noch daargelaten dat de wet een dergelijk 
onderscheid niet kent. Opgemerkt zij dat - met alle respect voor de inzet van de betrokkenen - het persoonlijk 
karakter van de handelingen van een ballerina in het corps de ballet bij een uitvoering van het Zwanenmeer of 
een anonieme tenor in het Urker Mannenkoor mij te verwaarlozen lijkt, althans een dergelijke handeling 
primair technisch van aard is. Desondanks kunnen zij als uitvoerend kunstenaar in de zin van het Conventie en 
de wet worden aangemerkt. 

284 Zie Nota naar aanleiding van het Eindverslag, Kamerstukken 21244, nr 10, p. 2-7; en nr 15, p. 2; Spoor/Verka-
de, 1993, nr 348. 

285 Vgl. Seignette, IER 1990, p. 2; Spoor/Verkade, 1993, nr 347. 
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rechthebbende, of met zijn toestemming, in het verkeer zijn gebracht, waarmee 
aansluiting wordt gezocht bij de uitputtingsregel, zoals die ook in het auteursrecht 
geldt.286   
 De wet bepaalt tevens dat de uitvoerend kunstenaar in een aantal gevallen geen 
verbodsrecht toekomt, maar enkel een aanspraak op een redelijke vergoeding. Zo 
bepaalt art. 4 dat in geval van een bijdrage aan een filmwerk de artikelen 45a-g van 
de Auteurswet van overeenkomstige toepassing zijn, zodat de uitvoerend kunstenaar 
in beginsel geacht wordt zijn rechten te hebben overgedragen aan de filmproducent 
en nog slechts aanspraak kan maken op een billijke vergoeding. Art. 7 WNR bepaalt 
dat voor de verdere openbaarmaking van een rechtmatig voor commerciële doelein-
den in het verkeer gebracht fonogram  ─  het zogeheten secundair gebruik  ─  geen 
toestemming van de uitvoerend kunstenaar (of van de producent) vereist is, op 
voorwaarde dat daarvoor een billijke vergoeding wordt betaald.  
 Tevens kent de wet  ─  naar analogie met het auteursrecht  ─  beperkingen op 
het recht van de uitvoerend kunstenaar voor het kopiëren voor eigen oefening, studie 
of gebruik (art. 10 sub a)  ─  inclusief een recht op een redelijke vergoeding voor 
zogeheten thuiskopieën -, het gebruik van korte fragmenten in verband met de 
nieuwsvoorziening (art. 10 sub b), opnamen voor eigen gebruik van omroeporganisa-
ties (art. 10 sub c), citeren (art. 10 sub d), openbaarmakingen in besloten kring (art. 2. 
lid 3) en gebruik voor het onderwijs (art. 2 lid 4 en art. 11 sub a). 
  Grosso modo verleent deze wet  ─  evenals  het auteursrecht  ─  primair 
bescherming tegen de exploitatie van de uitvoering.287 Dit blijkt met zoveel woorden 
ook uit art. 3, waarin bij de aan de werkgever toekomende economische rechten 
expliciet over exploiteren gesproken wordt. Het gaat daarbij enkel om de concrete 
uitvoering zelve, zodat de uitvoerend kunstenaar zich niet kan verzetten tegen een 
derde die een identieke uitvoering neerzet, daargelaten de eventuele bescherming op 
grond van art. 6:162 BW. 
 Daarnaast geeft de wet aan de uitvoerend kunstenaar een aantal persoonlijk-
heidsrechten, alhoewel de Conventie van Rome daarin niet voorziet. Deze rechten 

 

                                                 
286 Zo zal de uitvoerend kunstenaar zich derhalve ook niet tegen verhuur van rechtmatig in het verkeer gebrachte 

reprodukties kunnen verzetten (Vgl. HR 20 november 1987, NJ 1988, 280 (Stemra/Free Record Shop). In de 
MvT (Kamerstukken, 21244, nr 3, p. 12) wordt overigens wel aangegeven dat wanneer het auteursrechtelijk 
regiem op dit punt mocht veranderen, deze bepaling evenzeer aanpassing behoeft. Spoor/Verkade, 1993, nr 
347. Inmiddels wordt in de bescherming tegen verhuur van door auteursrecht of een naburig recht beschermd 
materiaal voorzien in wetsontwerp 23.247 ter uitvoering van EG Richtlijn 92/100 van 19 november 1992 
(PbEG 1992, L 346/61. 

287 Veelbetekend is in dit verband de navolgende zinsnede in de Memorie van Toelichting (Kamerstukken 21244, 
nr 3, p. 11) ad art. 2: Het is voor de uitvoerende kunstenaar van wezenlijk belang dat hij, met uitsluiting van 
anderen, kan beschikken over deze belangrijke exploitatievormen van zijn prestatie (...). 
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zijn nagenoeg identiek aan de persoonlijkheidsrechten, die art. 25 Aw aan de maker 
van een werk verleent. Op zich lijkt een recht op juiste naamsvermelding reëel (art. 5 
lid 1 sub a en b WNR). Het is echter de vraag of een dergelijk recht in deze wet 
vastgelegd dient te worden, omdat een dergelijke bescherming evengoed via het 
merkenrecht of het recht inzake de onrechtmatige daad gerealiseerd zou kunnen 
worden. Voor een verdergaande persoonlijkheidsrechtelijke bescherming lijkt mij 
niet direct een grond aanwezig, nu aan de uitvoering in het geheel geen nadere eisen 
gesteld worden. Anders dan een auteursrechtelijk werk behoeft een uitvoering in het 
geheel niet oorspronkelijk te zijn, zodat daarop ook geenszins `het persoonlijk 
stempel' van de maker behoeft te rusten. Nu  ─  gechargeerd uitgedrukt  ─  `de ziel 
en zaligheid' van de uitvoerend kunstenaar dan ook niet op het spel staat, lijkt mij dat 
er op zich geen redelijke grondslag te vinden is voor specifieke rechten om zich 
tegen aantastingen en misvormingen van het werk te verzetten.288   
 
3.3.4.3 CONCLUSIE 
 
Het object van de bescherming is gelegen in  ─  en beperkt tot  ─  de fysieke 
uitvoering van een werk in auteursrechtelijke zin, of een circus- of variété-act of 
poppenspel, zoals die door de uitvoerend kunstenaar wordt gerealiseerd. Het 
enkele feit van de uitvoering laat het recht ontstaan, zonder dat vereist is dat de 
uitvoering bijv. nieuw, oorspronkelijk of onderscheidend is. 
 Bescherming wordt geboden tegen  ─  kort gezegd  ─  de exploitatie van de 
desbetreffende uitvoering. Derden zijn gerechtigd een identieke uitvoering te 
realiseren en op hun beurt te exploiteren, zonder daarmee inbreuk op de rechten 
van de uitvoerend kunstenaar te maken. Anders dan het auteursrecht ziet dit recht  

 

                                                 
288 In de MvT, (Kamerstukken 21244, nr 3, p. 13) wordt enkel gesteld dat men de bijzondere band tussen de 

uitvoerend kunstenaar en zijn prestatie wil respecteren. Dit argument overtuigt niet. Indien er sprake is van een 
bijzondere band zal dit veelal impliceren dat de bewuste uitvoering `een eigen oorspronkelijk karakter dat het 
persoonlijk stempel van de maker draagt' bezit, in welk geval de uitvoering - en de uitvoerend kunstenaar als 
(mede-)maker - auteursrechtelijke bescherming kan genieten. In dat geval wordt de `bijzondere band' juist be-
schermd door het auteursrechtelijke persoonlijkheidsrecht. (Zie terzake van auteursrechtelijke bescherming 
van uitvoerend kunstenaars: Cohen Jehoram, AA 1970, p. 377 en AA 1989, p. 677; Beekhuis, RM Themis 
1972, p. 7; Spoor, RM Themis 1973, p. 324; Du Bois, Auteursrecht  1978, p. 61; Van Engelen, Auteurs-
recht/AMR 1985, p. 85; Dommering, Informatierecht/AMI 1986, p. 72; Verkade/Spoor, 1985, p. 395; 
Gerbrandy, 1988, p. 116.) Van een bijzondere band kan m.i. echter in veel gevallen waarschijnlijk niet worden 
gesproken, zoals bij - wederom met alle respect voor de inzet van de betrokkenen - een ballerina in het `corps 
de ballet' bij een uitvoering van het Zwanenmeer of een anonieme tenor in het Urker Mannekoor. Vreemd 
genoeg zijn deze persoonlijkheidsrechten in de parlementaire geschiedenis verder niet nader besproken, en 
worden zij evenmin door de verschillende schrijvers bekritiseerd. (Vgl. Seignette, IER 1990, p. 3; Van Heevel, 
Informatierecht/AMI 1990, p. 129; Studiecommissie VvA, (Mom), Informatierecht/AMI 1991, p. 30; 
Spoor/Verkade, 1993, nr 347.) 
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derhalve niet op een `corpus mysticum' dat uitgevoerd wordt, maar enkel op de 
uitvoeringshandelingen.289 Bescherming is slechts aan de orde wanneer het een 
opname of reproduktie van de uitvoering betreft. 
 Een en ander illustreert dat dit recht slechts betrekking heeft op  ─  en 
beperkt is tot  ─  de prestatie, die gelegen is in het vervaardigen van de 
uitvoering, waarbij de bescherming van de daarmee gemoeid zijnde financiële 
belangen voorop staat.290

 
3.3.5 PRODUCENTEN VAN FONOGRAMMEN 
 
3.3.5.1 FONOGRAM 
 
Evenals de uitvoerend kunstenaars kunnen de producenten van fonogrammen 
tegenwoordig aanspraak maken op een wettelijk erkend recht onder de Wet op de 
Naburige Rechten.  
 Een fonogram wordt in art. 1 sub c WNR omschreven als iedere opname van 
uitsluitend geluiden van een uitvoering of andere geluiden, zodat bijv. ook een 
opname van vogelgeluiden als fonogram beschermd wordt. Opnemen wordt  ─  kort 
gezegd  ─  gedefinieerd als het voor de eerste maal vastleggen van geluiden of 
beelden op enig voorwerp dat geschikt is om deze te reproduceren of openbaar te 
maken.291 De producent van een fonogram wordt in art. 1 sub d omschreven als de 
natuurlijke of rechtspersoon die een fonogram voor de eerste maal vervaardigt of 
doet vervaardigen. De Memorie van Toelichting292 leert dat dit betrekking heeft op 
degene, die de organisatie en de financiële verantwoordelijkheid op zich neemt en 
dat wanneer deze werkzaamheden in het kader van een dienstverband worden 
verricht de werkgever als rechthebbende c.q. producent dient te worden aangemerkt. 

 

                                                 
289 Dit laat overigens onverlet dat de uitvoering tevens (eventueel) een zelfstandig, oorspronkelijk - en auteurs-

rechtelijk beschermd - werk kan vormen, zodat de uitvoerend kunstenaar in beginsel tevens aanspraak op 
auteursrechtelijke bescherming zou kunnen maken. Zie terzake van auteursrechtelijke bescherming van 
uitvoeringen: Cohen Jehoram, AA 1970, p. 377 en AA 1989, p. 677; Beekhuis, RM Themis 1972, p. 7; Spoor, 
RM Themis 1973, p. 324; Du Bois, Auteursrecht  1978, p. 61; Van Engelen, Auteursrecht/AMR 1985, p. 85; 
Dommering, Informatierecht/AMI 1986, p. 72; Verkade/Spoor, 1985, p. 395; Gerbrandy, 1988, p. 116.  

290 Vgl. MvT, Kamerstukken 21244, nr 3, p. 8: Voor de in dit wetsvoorstel beschermde categorieën rechthebben-
den is het van groot belang dat zij hun prestaties op adequate wijze beschermd weten en dat zij voor een 
bepaald gebruik daarvan recht hebben op een billijke vergoeding. Een en ander zal de continuteit van derge-
lijke prestaties beter waarborgen, doordat men bereid is tot investeringen van geld en arbeid op dit terrein. 

291 Art. 1 sub b WNr Spoor/Verkade, 1993, nr 349. 
292 MvT, Kamerstukken 21244, nr 3, p. 10. 
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 Ieder fonogram geniet in beginsel de door de wet toegekende rechten door het 
enkele feit dat de producent een fonogram voor de eerste maal vervaardigt of doet 
vervaardigen. Enig aanvullend vereiste, zoals onderscheidend vermogen of oorspron-
kelijkheid wordt ook hier  ─  evenals bij de uitvoerend kunstenaar  ─  niet gesteld.293

 
3.3.5.2 BESCHERMINGSOMVANG 
 
Art. 6 verleent aan de producent van een fonogram uitsluitende rechten voor  ─  
kort gezegd  ─  (a) het reproduceren van een door hem vervaardigd fonogram, (b) 
het verkopen, afleveren of anderszins in het verkeer brengen van een door hem 
vervaardigd fonogram of een reproduktie daarvan, dan wel het voor dat doel 
invoeren, aanbieden of in voorraad hebben, en (c) het uitzenden, heruitzenden of 
op een andere wijze openbaar maken van een door hem vervaardigd fonogram of 
een reproduktie daarvan.  
 Het recht van de fonogrammenproducent is steeds gekoppeld aan  ─  en 
derhalve beperkt tot  ─  het door hem vervaardigde fonogram, zodat het derden in 
beginsel vrij staat een identieke opname van bepaalde geluiden of een bepaalde 
uitvoering te maken, wanneer zij maar geen gebruik maken van de eerdere 
opname van de producent.  
 Lid 2 van art. 6 WNR bepaalt dat de handel in reprodukties van een 
fonogram geen inbreuk oplevert, wanneer deze reprodukties eenmaal door de 
rechthebbende, of met zijn toestemming, in het verkeer zijn gebracht, waarmee 
aansluiting wordt gezocht bij de uitputtingsregel, zoals die ook in het auteursrecht 
geldt.294   
 De wet beperkt het exclusieve recht door in art. 7 terzake van de verdere 
openbaarmaking van een rechtmatig voor commerciële doeleinden in het verkeer 
gebracht fonogram  ─  het zogeheten secundair gebruik  ─  te bepalen dat geen 
toestemming van de fonogrammenproducent (of van de uitvoerend kunstenaar) 
vereist is, indien daarvoor een billijke vergoeding wordt betaald.  

 

                                                 
293 In de MvT (Kamerstukken 21244, nr 3, p. 14) wordt nog wel opgemerkt dat voor het maken van een fonogram 

veelal een niet geringe mate van creativiteit vereist is, maar een bepaalde mate van creativiteit geldt niet als 
constitutief vereiste. 

294 Zo zal de fonogrammenproducent zich derhalve evenmin tegen verhuur van rechtmatig in het verkeer 
gebrachte reprodukties kunnen verzetten (Vgl. HR 20 november 1987, NJ 1988, 280 (Stemra/Free Record 
Shop). In de MvT (Kamerstukken, 21244, nr 3, p. 14) wordt overigens wel aangegeven dat wanneer het 
auteursrechtelijk regiem op dit punt mocht veranderen, deze bepaling evenzeer aanpassing behoeft. Vgl. 
Spoor/Verkade, 1993, nr 351. Inmiddels wordt in de bescherming tegen verhuur van door auteursrecht of een 
naburig recht beschermd materiaal voorzien in wetsontwerp 23.247 ter uitvoering van EG Richtlijn 92/100 
van 19 november 1992 (PbEG 1992, L 346/61. 
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 Tevens kent de wet  ─  naar analogie met het auteursrecht  ─  beperkingen 
op het recht van de uitvoerend kunstenaar voor het kopiëren voor eigen oefening, 
studie of gebruik (art. 10 sub a)  ─  inclusief een recht op een redelijke 
vergoeding voor zogeheten thuiskopieën in de zin van de Auteurswet  ─  , het 
gebruik van korte fragmenten in verband met de nieuwsvoorziening (art. 10 sub 
b), opnamen voor eigen gebruik van omroeporganisaties (art. 10 sub c), citeren 
(art. 10 sub d), openbaarmakingen in besloten kring (art. 2. lid 3) en gebruik voor 
het onderwijs (art. 2 lid 4 en art. 11 sub a). 
  Grosso modo verleent deze wet derhalve  ─  evenals  het auteursrecht en het 
recht van de uitvoerend kunstenaar - bescherming tegen de exploitatie van het 
fonogram. 
 
3.3.5.3 CONCLUSIE 
 
Het object van bescherming is het door de producent vervaardigde fonogram. Het 
enkele feit dat een fonogram vervaardigd is doet het recht ontstaan, zonder dat 
vereist is dat het fonogram bijv. oorspronkelijk of onderscheidend is. 
 Bescherming wordt geboden tegen  ─  kort gezegd  ─  de exploitatie van het 
door de producent vervaardigde fonogram. Derden zijn in beginsel gerechtigd om 
zelf een fonogram met een identieke inhoud te vervaardigen en wanneer zij 
daarvoor maar geen gebruik maken van de eerdere opnamen, zullen zij daarmee 
geen inbreuk maken op de rechten van de fonogrammenproducent. Anders dan 
het auteursrecht ziet dit recht dan ook niet op een `corpus mysticum', maar enkel 
op de vervaardigingshandelingen. Bescherming is slechts aan de orde wanneer 
een derde het fonogram of een reproduktie daarvan aanwendt. 
 Een en ander illustreert dat ook dit recht, evenals het recht van de uitvoerend 
kunstenaar, slechts betrekking heeft op  ─  en beperkt is tot  ─  de prestatie, die 
gelegen is in het vervaardigen van het fonogram. Alleen voor de exploitatie 
daarvan beoogt de wet de producent van een fonogram bescherming te bieden, 
vanwege de financiële inspanningen en risico's die daarmee gemoeid zijn.295

 
 

 

                                                 
295 Vgl. bijv. MvT, Kamerstukken 21244, nr 3, p. 14: De produktie gaat bovendien gepaard met hoogwaardige 

technische prestaties en met grote financiële investeringen. Met het oog hierop is een bescherming van de 
fonogrammenproducent door de toekenning van een exclusief verbodsrecht aangewezen. (...) in het bijzonder 
de piraterij van fonogrammen, welk verschijnsel de financiële positie van fonogrammenproducenten volledig 
kan ondermijnen, (...). 
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3.3.6 OMROEPORGANISATIES 
 
3.3.6.1 UITZENDING 
 
Als derde categorie kunnen omroeporganisaties  ─  naast uitvoerend kunstenaars en 
producenten van fonogrammen  ─  aanspraak maken op een wettelijk erkend recht 
onder de Wet op de naburige rechten.  
 Een omroeporganisatie wordt in art. 1 sub e WNR omschreven als een 
instelling, die in overeenstemming met de wetgeving van het land, waar de 
uitzending plaatsvindt, programma's verzorgt en onder haar verantwoordelijkheid 
uitzendt of doet uitzenden. Evenals bij de producent van een fonogram, gaat het ook 
hier om de instelling die  de organisatie verzorgt en de financiële verantwoordelijk-
heid draagt. De voorwaarde dat de uitzendingen dienen te geschieden in overeen-
stemming met de wetgeving van het land waar het hoofdkantoor is gevestigd lijkt 
enkel ingegeven door publiekrechtelijke en omroeppolitieke overwegingen en lijkt 
mij dan ook volledig misplaatst, nu niet goed valt in te zien waarom de uitzendingen 
van een piratenzender vrijelijk door derden geëxploiteerd zouden mogen worden.296

 Uitzenden is gedefinieerd als het verspreiden van programma's door middel van 
een zender, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel cc van de Mediawet of een 
draadomroepinrichting als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de telecommunica-
tievoorzieningen. Een programma is in artikel 1 sub 1 gedefinieerd als een 
uitgezonden radio- of televisieprogramma, of programma-onderdeel. Of distributie 
per satelliet tevens onder deze definitie is begrepen is niet direct duidelijk en afhan-
kelijk van wat men in dit verband onder een omroepzender mag verstaan. Een ruime 
interpretatie lijkt mij op zijn plaats nu niet valt in te zien waarom satelliet-tv niet 
beschermenswaardig zou zijn.297

 Iedere uitzending geniet in beginsel de door de wet toegekende rechten door het 
enkele feit dat een omroeporganisatie een uitzending verzorgt. Enig aanvullend  
vereiste, zoals onderscheidend vermogen of oorspronkelijkheid wordt ook hier  ─   

 

                                                 
296 Evenzo: Studiecommissie VvA, (Mom), Informatierecht/AMI 1991, p. 30. Zie ook Kamerstukken 21244, nr 

16 (Amendement Wolffensperger). Spoor/Verkade, 1993, nr 352. 
297 Zie: Seignette, IER 1990, p. 3, die aangeeft dat wanneer men onder een omroepzender verstaat iedere zender 

waarvan de signalen door het algemene publiek te ontvangen zijn, d.w.z. met een gebruikelijke individuele 
antenne, dat dan uitzendingen via een direct broadcasting satellite en medium power satellite beschermd zijn. 
Zie ook: Studiecommissie VvA, (Mom), Informatierecht/AMI 1990, p. 30. 
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evenals voor de uitvoerend kunstenaar of de producent van een fonogram  ─  niet ge-
steld.298

 
3.3.6.2 BESCHERMINGSOMVANG 
 
Art. 8 WNR verleent aan de omroeporganisatie uitsluitende rechten voor  ─  kort 
gezegd  ─  (a) het heruitzenden van programma's, (b) het opnemen van programma's 
en het reproduceren van een dergelijke opname, (c) het verkopen of anderszins in het 
verkeer brengen van een opname van een programma of een reproduktie daarvan, 
dan wel het voor dat doel invoeren, aanbieden of in voorraad hebben, en (d) het 
openbaar maken van programma's of (e) het openbaar maken van opnamen van 
programma's of reprodukties daarvan. Van heruitzenden is ook sprake in geval van 
het gelijktijdig uitzenden door een omroeporganisatie van een programma van een 
andere omroeporganisatie (art. 1 sub h WNR).  
 Ook hier geldt  ─  evenals voor de uitvoerend kunstenaar en de producent van 
een fonogram  ─  dat het recht van de omroeporganisatie gekoppeld is aan  ─  en 
beperkt is tot  ─   de door haar verzorgde prestatie (de uitzending), zodat het derden 
in beginsel vrij staat een identieke uitzending te verzorgen wanneer zij maar geen 
gebruik maken van de eerdere uitzending door de omroeporganisatie.  
 Lid 2 van art. 8 WNR bepaalt dat de handel in reprodukties van een uitzending 
geen inbreuk oplevert, wanneer deze reprodukties eenmaal door de rechthebbende, 
of met zijn toestemming, in het verkeer zijn gebracht, waarmee aansluiting wordt 
gezocht bij de uitputtingsregel, zoals die ook in het auteursrecht geldt.299   
 Tevens kent de wet  ─  naar analogie met het auteursrecht  ─  beperkingen op 
het recht van de omroeporganisatie voor het kopiëren voor eigen oefening, studie of 
gebruik (art. 10 sub a)  ─  inclusief een recht op een redelijke vergoeding voor 
zogeheten thuiskopieën in de zin van de Auteurswet  ─  , het gebruik van korte 
fragmenten in verband met de nieuwsvoorziening (art. 10 sub b), opnamen voor 

 

                                                 
298 In de MvT (Kamerstukken 21244, nr 3, p. 17) wordt opgemerkt: Evenals voor het produceren van een 

fonogram gaat het tot stand brengen van een radio- of televisieuitzending gepaard met grote financiële 
investeringen en met artistieke en technische prestaties van zeer hoog niveau. Enige mate van investeringen of 
technische complexheid, dan wel artisticiteit, is echter geen vereiste voor bescherming. In de MvT (t.a.p.) 
wordt overigens ook aangegeven dat in omroepprogramma's in de praktijk tevens bescherming kunnen 
genieten uit hoofde van het auteursrecht. 

299 Zo zal de omroeporganisatie zich derhalve evenmin tegen verhuur van rechtmatig in het verkeer gebrachte 
reprodukties kunnen verzetten (Vgl. HR 20 november 1987, NJ 1988, 280 (Stemra/Free Record Shop). In de 
MvT (Kamerstukken, 21244, nr 3, p. 18) wordt overigens wel aangegeven dat wanneer het auteursrechtelijk 
regiem op dit punt mocht veranderen, deze bepaling evenzeer aanpassing behoeft. Inmiddels wordt in de 
bescherming tegen verhuur van door auteursrecht of een naburig recht beschermd materiaal voorzien in 
wetsontwerp 23.247 ter uitvoering van EG Richtlijn 92/100 van 19 november 1992 (PbEG 1992, L 346/61. 
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eigen gebruik van omroeporganisaties (art. 10 sub c), citeren (art. 10 sub d), open-
baarmakingen in besloten kring (art. 2. lid 3) en gebruik voor het onderwijs (art. 2 lid 
4 en art. 11 sub a). 
  Grosso modo verleent deze wet derhalve evenzeer bescherming tegen de 
exploitatie van een uitzending. 
 
3.3.6.3 CONCLUSIE 
 
Het object van bescherming is de door de omroeporganisatie verzorgde 
uitzending. Het enkele feit dat een uitzending verzorgd wordt is doet het recht 
ontstaan, zonder dat vereist is dat de uitzending bijv. oorspronkelijk of onder-
scheidend is. 
 Bescherming wordt geboden tegen  ─  kort gezegd  ─  de exploitatie van de 
door de omroeporganisatie verzorgde uitzending. Derden zijn in beginsel gerech-
tigd om zelf een uitzending met een identieke inhoud te verzorgen. Wanneer zij 
daarvoor maar geen gebruik maken van materiaal van de eerdere uitzending, 
zullen zij daarmee geen inbreuk maken op de rechten van de omroeporganisatie. 
Ook dit recht ziet derhalve  ─  evenals het recht van de uitvoerend kunstenaar en 
de producent van een fonogram  ─  alleen maar op de vervaardigingshandelingen, 
zodat de bescherming slechts aan de orde is wanneer een derde de uitzending 
gebruikt. 
 Een en ander illustreert dat ook dit recht (evenals het recht van de uitvoerend 
kunstenaar en de producent van een fonogram) slechts betrekking heeft op  ─  en 
beperkt is tot  ─  de prestatie bestaande uit het verzorgen van de uitzending en dat 
de wet enkel rechten terzake van de exploitatie daarvan beoogt te verschaffen, 
waarbij in het bijzonder de financiële inspanningen en risico's die daarmee 
gemoeid zijn voorop staan.300

 
 
 
 
 
 

 

                                                 
300 Vgl. MvT, Kamerstukken 21244, nr 3, p. 8: Voor de in dit wetsvoorstel beschermde 

categorieën rechthebbenden is het van groot belang dat zij hun prestaties op adequate 
wijze beschermd weten en dat zij voor een bepaald gebruik daarvan recht hebben op 
een billijke vergoeding. Een en ander zal de continuteit van dergelijke prestaties beter 
waarborgen, doordat men bereid is tot investeringen van geld en arbeid op dit terrein.  
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