
Hoofdstuk 4: Het wezenlijke van IE-rechten 

4. HET WEZENLIJKE VAN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN 
 
4.1 CONCRETE IMMATERIËLE OBJECTEN 
 
Een nadere analyse van de verschillende intellectuele eigendomswetten leert dat 
steeds sprake is van een object waaraan bescherming wordt verleend. Of het nu een 
geoctrooieerde inrichting, een werk, een merk, een model of bijv. een nieuw planten-
ras betreft, steeds is sprake van een concreet immaterieel object, dat als zodanig kan 
worden afgebakend.  
 De geestelijke prestaties die door het octrooi- en auteursrecht beschermd worden 
bestaan uit een concrete  ─  uitgewerkte  ─  gedachte: bij het octrooirecht de uit het 
octrooischrift blijkende uitvindingsgedachte en bij het auteursrecht de oorspronke-
lijke vormgeving van een gedachte. De economische onderscheidingsprestaties die 
door het modellen-, merken-, handelsnaam- of portretrecht beschermd worden 
bestaan evenzeer uit concrete onderscheidingsmiddelen: een uiterlijk van een 
gebruiksvoorwerp, een teken, een naam of een portret. De economische vervaardi-
gingsprestaties beschermen het concrete resultaat van bepaalde inspanningen: een 
nieuw plantenras, een topografie van een halfgeleider, een opschriftstelling of een 
uitvoering, fonogram of uitzending. In weerwil van de omstandigheid dat bescher-
ming geboden wordt aan onstoffelijke, ontastbare objecten is derhalve toch steeds 
sprake van een concreet  ─  als zodanig af te bakenen  ─  object. 
 Prestaties c.q. inspanningen die niet in een concreet immaterieel object 
resulteren vormen géén voorwerp van de door intellectuele eigendomswetten 
geboden bescherming. Wanneer bepaalde inspanningen slechts geresulteerd 
hebben in een `samenstel van omstandigheden' waarvan derden kunnen profiteren 
 ─  zoals de door de introductie van een produkt in het leven geroepen markt voor 
onderdelen of afgeleide produkten  ─  worden die prestaties niet door een 
intellectueel eigendomsrecht beschermd. 
 Kenmerkend voor intellectuele eigendomsrechten is derhalve dat steeds een 
concreet immaterieel object aanwezig is. Van oudsher werd in dit verband 
gesproken over immateriële goederen. Nu het per 1 januari 1992 in werking 
getreden Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek het begrip goederen in artikel 1 
definieert als alle zaken en vermogensrechten, lijkt het in dit verband zuiverder 
om niet meer te spreken over immateriële goederen, maar over immateriële 
objecten of voorwerpen.  
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4.2 GEBODEN BESCHERMING 
 
Intellectuele eigendomsrechten bieden niet alleen bescherming aan immateriële 
objecten, maar verschaffen bovendien exclusieve rechten met een specifieke 
inhoud en omvang.  
 Onder de inhoud van een intellectueel eigendomsrecht verstaat men de 
specifieke gebruiksvormen van het immateriële object die binnen het kader van 
een bepaald intellectueel eigendomsrecht aan de rechthebbende zijn 
voorbehouden te zamen met de daarop van toepassing zijnde uitzonderingen.  
 Deze inhoud van het recht kan men afzetten tegen het gebied dat in het 
geheel niet door het desbetreffende recht bestreken wordt en publiek domein 
blijft. Dit ziet op de vraag in hoeverre derden vrij zijn om zich te laten inspireren 
door het object van een intellectueel eigendomsrecht, ofwel de vaststelling van de 
omvang van het recht.  
 Wanneer men wil bezien wanneer een bepaalde bescherming gelijk is aan of 
vergelijkbaar met de door een intellectueel eigendomsrecht geboden 
bescherming, rijst in het bijzonder de vraag in hoeverre de inhoud en omvang van 
intellectuele eigendomsrechten gemeenschappelijke kenmerken vertonen. 
 
4.2.1 INHOUD: COMMERCIEEL GEBRUIK 
 
Het gebruik waartegen de rechthebbende op een intellectueel eigendomsrecht 
zich kan verzetten is in beginsel beperkt tot vormen van commercieel gebruik van 
het object van dat recht. Slechts wanneer een ander het object van een intellec-
tueel eigendomsrecht uitbaat  ─  exploiteert1  ─  is in de regel sprake van een 
inbreuk. Wanneer dit gebruik daarentegen informatief of niet-commercieel van 
aard is, is in de regel geen sprake van een gebruik waartegen de rechthebbende 
zich kan verzetten.  
 De inhoud van de verleende rechten verschilt echter per intellectueel 
eigendomsrecht. Het is niet zo dat de rechthebbende zich in de regel tegen 
ieder commercieel gebruik van het immateriële object kan verzetten. Het 
exclusieve recht ziet slechts op bepaalde  ─  in de desbetreffende wet nader 
omschreven  ─  vormen van gebruik van het rechtsobject. Dit is bijv. het 
openbaar maken of verveelvoudigen van een auteursrechtelijk werk, zoals 
aangegeven in de artikelen 1, 12 en 13 Aw, of het gebruik van een met het merk 
overeenstemmend teken binnen de grenzen van artikel 13A BMW. De Rijks-
octrooiwet kent in artikel 30 zelfs een zeer specifieke opsomming van de uitslui-

 
1 Zie over het begrip exploiteren nader § 4.3.1. e.v. 
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tende bevoegdheden van de octrooihouder. Eenzelfde opzet heeft de Benelux 
Modellenwet in artikel 14 voor wat betreft de exclusieve bevoegdheden van de 
houder van een modelrecht.2  
   Niet alleen geeft een intellectueel eigendomsrecht slechts exclusieve 
bevoegdheden voor bepaalde vormen van gebruik, maar de rechthebbende wordt 
veelal tevens geconfronteerd met een gedetailleerd systeem van uitzonderingen 
op die exclusieve bevoegdheden. Zo kan bijv. de octrooihouder zich niet 
verzetten tegen gebruik van zijn geoctrooieerde vinding wanneer dat uitsluitend 
dient tot onderzoek van het geoctrooieerde of wordt verricht door een derde, die 
aanspraak kan maken op een recht van voorgebruik.3 Het auteursrecht kent bijv. 
een zeer gedetailleerd stelsel van beperkingen op het exclusieve recht, ten faveure 
van  ─  grosso modo  ─  gebruik van het werk in het kader van berichtgeving, 
wetenschap, onderwijs of in andere werken.4  
 De verschillende beperkingen op de inhoud van de exclusieve bevoegdheden 
die door een intellectueel eigendomsrecht worden gegeven, laten zich met name 
verklaren door de aard van het rechtsobject. Immateriële voorwerpen kunnen 
vanwege hun onstoffelijke aard op een groot aantal verschillende manieren en op 
een onbeperkt aantal plaatsen gebruikt worden, en dat dan bovendien nog 
tegelijkertijd. Deze potentiële `alomtegenwoordigheid' van immateriële 
voorwerpen brengt met zich dat de inhoud van de daarop te verlenen rechten veel 
nauwkeuriger dient te worden afgebakend dan van bijv. het eigendomsrecht op 
materiële voorwerpen. Omdat een stoffelijk voorwerp maar op één plaats tegelijk 
kan zijn, zal een exclusief recht daarop in de regel minder ingrijpende gevolgen 
hebben voor het maatschappelijk verkeer. 
 
4.2.2 OMVANG: RECHTSTREEKS GEBRUIK 
 
De makers van immateriële voorwerpen bouwen voort op het culturele erfgoed en 
mogen zich daardoor in sterke mate laten inspireren. Keerzijde van die medaille 
is uiteraard dat de rechthebbende op zijn beurt evenzeer zal moeten toestaan dat 
derden ook weer voortbouwen op zijn prestatie en zich op hun beurt daardoor 
laten inspireren.  
 Een intellectueel eigendomsrecht ziet om die reden slechts op wat ik zou 
willen omschrijven als rechtstreeks gebruik van het immateriële object. Wanneer 
een derde dat immateriële object niet rechtstreeks, maar slechts indirect gebruikt   

 

                                                 
2 Zie ook: art. 5 Hnw, art. 5 ZZPW, art. 5 Chipswet en art. 2, 6 en 8 WNR. 
3 Art. 30 lid 3 en art. 32 Row. 
4 Zie de art. 15 t/m  18; Gerbrandy, 1988, p. 213-268; Spoor/Verkade, 1993, nr 134-183. 
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─  zich daardoor alleen maar laat inspireren  ─  is in de regel géén sprake van 
inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht. In geval van indirect gebruik van  ─ 
 c.q. louter aanhaken aan  ─  een prestatie, kan zich de situatie voordoen dat een 
derde een prestatie levert die in vergaande mate voortbouwt op het beschermde 
immateriële object en wellicht bij gebreke van dat object in het geheel niet zou 
(kunnen) bestaan. Dergelijke vormen van profiteren zijn echter als regel 
toelaatbaar, voor zover het beschermde object maar niet rechtstreeks gebruikt 
wordt. 
 Zo kan de auteursrechthebbende zich nog wel verzetten tegen het 
verveelvoudigen van het werk in gewijzigde vorm, maar wanneer het 
oorspronkelijke werk niet meer in het nieuwe werk te herkennen is  ─  ook al is 
het duidelijk daardoor geïnspireerd  ─  is van een inbreuk op auteursrechten geen 
sprake.5 Evenzo geldt bijvoorbeeld in het octrooirecht dat van een inbreuk nog 
wel sprake is wanneer wellicht niet letterlijk aan het in de conclusie gestelde 
wordt voldaan, maar wel het wezen van de uitvinding wordt toegepast. Wanneer 
daarentegen echter het wezen van de uitvinding niet wordt toegepast, ook al heeft 
de uitvinding tot uitgangspunt gediend, kan niet van een inbreuk gesproken 
worden.6    
 Derden mogen zich derhalve door het object van een intellectueel 
eigendomsrecht laten inspireren en profiteren van het bestaan daarvan door een 
prestatie te leveren die zonder het bestaan van dat object wellicht nimmer gereali-
seerd zou (kunnen) zijn.7 Wanneer het immateriële object van het intellectueel 
eigendomsrecht maar niet rechtstreeks gebruikt wordt, is echter als regel van een 
inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht geen sprake.  
 
4.2.3 EXCLUSIEVE RECHTEN 
 
Intellectuele eigendomsrechten behoren tot de categorie van de zogeheten 
absolute rechten. Kenmerkend daarvoor is dat zij een absolute werking hebben, 
ofwel dat zij tegenover iedere derde kunnen worden ingeroepen.8 Kenmerkend 
voor absolute rechten is tevens dat zij de rechthebbende zeer ruime bevoegd-

 
5 Vgl. art. 13 Aw; Gerbrandy, 1988, p. 182-197; Spoor/Verkade, 1993, nr 104-105. 
6 Vgl. art. 30 Row; Van Nieuwenhoven Helbach, 1989, p. 125-132. 
7 Het enkele aanhaken aan andermans prestatie, zelfs indien deze daarvan schade ondervindt, is conform stan-

daard-rechtspraak ook niet in strijd met de zorgvuldigheidsnorm. Vgl. HR 5 maart 1943, NJ 1943, 264 
(Hamea); HR 26 juni 1953, NJ 1954, 90 (Hyster Karry Krane); HR 23 juni 1961, NJ 1961, 423 (Leespor-
tefeuille II); HR 16 januari 1970, NJ 1970, 220 (Ja Zuster, Nee Zuster). Zie ook: Verkade, O.M., 1986, Hfdst 
IX en Martens, O.D., VI, nr 100 e.v. 

8 De absolute rechten kunnen worden onderscheiden van de relatieve rechten, die in de regel slechts een 
aanspraak ten opzichte van één of meer bepaalde personen verschaffen. 
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heden geven; zij geven hem in beginsel een exclusieve heerschappij over het 
rechtsobject,9 waardoor hij bepaalde handelingen van derden kan verbieden.10  
 Intellectuele eigendomsrechten geven de rechthebbende echter niet steeds 
een verbodsrecht. In een aantal gevallen heeft de rechthebbende slechts aanspraak 
op een redelijke vergoeding. Hij kan de desbetreffende handelingen dan niet 
verbieden, maar dient genoegen te nemen met betaling van een redelijke 
vergoeding. Hiervan is bijv. sprake in geval van een eventuele dwanglicentie, 
zoals het octrooirecht, het kwekersrecht en het auteursrecht die kennen.11 Een 
andere mogelijkheid is dat in de desbetreffende wet bepaald wordt dat bepaalde 
handelingen gerechtvaardigd zijn op voorwaarde dat  ─  onder meer  ─  een 
billijke vergoeding aan de rechthebbende wordt betaald.12

 Kenmerkend voor absolute rechten is ook dat de rechthebbende zijn recht in 
beginsel naar eigen goeddunken kan uitoefenen. Dat wil echter niet zeggen dat de 
rechthebbende bij de uitoefening van zijn bevoegdheden geheel vrij zou zijn. Zo 
zal hij bij de uitoefening van zijn recht de redelijkheid in acht dienen te nemen, 
omdat anders sprake kan zijn van misbruik van bevoegdheid.13 Dit leerstuk is 
evenzeer op de intellectuele eigendom van toepassing en is in het verleden daarop 
ook reeds toegepast.14 Het leerstuk inzake misbruik van bevoegdheid zorgt voor 
een zekere relativering van de ongebondenheid van de uitoefening van absolute 
rechten. Wanneer men immers wil beoordelen of een bepaald recht `kennelijk 
onredelijk' wordt uitgeoefend, ontkomt men er niet aan nader te bepalen wat de 
strekking van dat recht is en welk belang dat recht beoogt te beschermen. 
Zodoende komt de rechter dus tot een zekere toetsing van de uitoefening van het 

 

                                                 
9 Vgl. in dit verband o.m.: Asser-Mijnssen-De Haan, 1992, 3-I, nr 22; Pitlo, 1990, p. 139 e.v., Gerbrandy, 1992, 

p. 33.  
10 Vgl. art. 1 Aw, art. 30 Row, art. 13A BMW, art. 5 Hnw, art. 14 lid 1 BTMW, art. 5 ZZPW, art. 5 Chipswet en 

art 2, 6 en 8 WNR. 
11 Vgl. art. 34, 34A en 34B Row; art. 42, 43 en 45 ZZPW; art. 17a Aw, art. 6 lid 1 WNR 
12 Vgl. art. 16, 16c, 17 en 17a Aw en art. 10 WNR. Zie in dit verband tevens Verkade, 1976, p. 3-19, die een 

tendens van verbodsrecht naar vergoedingsrecht in het intellectuele eigendomsrecht signaleerde. Daartegen: 
Cohen Jehoram, NJB 1977, p. 636. Zie ook: Grosheide, 1986, p. 160. 

13 Vgl. art. 3:13 BW. Het leerstuk misbruik van bevoegdheid is met name tot ontwikkeling gekomen als een 
correctief op het eigendomsrecht. (Vgl. Asser-Beekhuis, 3-II, 1990, nr 51 e.v.; HR 13 maart 1936, NJ 1936, 
415, (Berg en Dalse Watertoren I); HR 12 april 1937, NJ 1937, 639, (Berg en Dalse Watertoren II); HR 2 
december 1937, NJ 1938, 353, (Lentse Schutting); HR 17 april 1970, NJ 1971, 89, (Grensoverschrijdende 
Garage). Dit leerstuk heeft echter een algemene strekking, reden waarom het tegenwoordig dan ook als 
onderdeel van het algemeen vermogensrecht is opgenomen in boek 3 BW. 

14 Vgl. HR 15 juni 1928, NJ 1928, 1604, (Carp's Garenfabriek); HR 14 december 1956, NJ 1962, 242, (Prins-
/Grundig) en Rb Zwolle, 29 april 1970 resp. 31 maart 1971, BIE 1976, p. 207 (California) terzake van merken 
en HR 24 mei 1968, NJ 1968, 252 (BUMA/Brinkman); Zie ook: Wichers Hoeth, RM Themis 1962, p. 1; Van 
Nispen, 1978, nr 152-174; Martens, O.D., VI, nr 53; Verkade, 1987, p. 215. 
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recht en zal hij de bij de uitoefening van het recht betrokken belangen  ─  zij het 
marginaal  ─  dienen te beoordelen15. 
 
4.3 KENMERKEND: EXCLUSIEVE EXPLOITATIERECHTEN OP CONCRETE 

IMMATERIËLE OBJECTEN 
 
De inhoud van intellectuele eigendomsrechten heeft primair betrekking op 
commercieel gebruik. De omvang van die rechten is in beginsel beperkt tot 
rechtstreeks gebruik van het object van dat recht. Kenmerkend voor deze rechten 
is derhalve dat zij betrekking hebben op rechtstreeks commercieel gebruik van 
het object van die rechten. Het is voor dit rechtstreeks commercieel gebruik dat 
het begrip exploiteren16 gehanteerd kan worden. 
 Intellectuele eigendomsrechten hebben steeds betrekking op concrete 
immateriële objecten.17 Wanneer men tevens in ogenschouw neemt dat 
intellectuele eigendomsrechten als regel exclusieve bevoegdheden aan de 
rechthebbende verschaffen dan kan men intellectuele eigendomsrechten derhalve 
omschrijven als exclusieve exploitatierechten op concrete immateriële objecten.  
 
4.3.1 EXPLOITEREN: RECHTSTREEKS COMMERCIEEL GEBRUIK 
 
Exploiteren is in dit verband synoniem voor rechtstreeks commercieel gebruik 
van een concreet immaterieel object. Het is door deze specifieke exclusieve 
bevoegdheden betreffende de exploitatie van het object van de bescherming, 
waarin de door intellectuele eigendomsrechten verleende bescherming zich 
onderscheidt van andere gevallen waarin binnen het kader van het recht inzake de 
ongeoorloofde mededinging c.q. de onrechtmatige daad bescherming geboden 
wordt.18  
 Exploitatie dient o.m. onderscheiden te worden van indirect gebruik van  ─  
ofwel louter aanhaken aan19  ─  het object van het recht. Bij exploitatie levert 

 
15 Dat zal ook het geval zijn wanneer de rechter geconfronteerd wordt met een op art. 6:168 BW gebaseerd 

verweer, inhoudende dat een verbodsvordering afgewezen dient te worden wanneer een gedraging op grond 
van zwaarwegende maatschappelijke belangen behoort te worden geduld. De rechthebbende behoudt dan wel 
zijn aanspraak op schadevergoeding. 

16 Zie nader § 4.3.1. 
17 Zie § 4.1.1. 
18 Zie daarover nader § 6.3. 
19 Zoals in RM Themis (1988, p. 287) opgemerkt geef ik in dit verband de voorkeur aan het begrip aanhaken - 

zoals dat ook door Martens (O.D., VI, nr 99 e.v.) gehanteerd wordt - boven het algemenere begrip profiteren, 
dat ik in eerdere publikaties gebruikte (BIE 1986, p. 269-270 en BIE 1987, p. 251-253) daar dit laatste begrip 
een negatieve bijklank heeft, die in dit verband niet direct op zijn plaats is, nu het bedoelde aanhaken in 
beginsel toelaatbaar is. Zie over aanhaken aan en exploiteren tevens § 6.3. 
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men een prestatie waarin het object van het intellectuele eigendomsrecht 
rechtstreeks wordt gebruikt. Het eerdere immateriële object wordt in de nieuwe 
prestatie direct toegepast c.q. daarin `geïncorporeerd'. In geval van `aanhaken aan' 
wordt de eerdere prestatie daarentegen niet rechtstreeks maar slechts indirect 
gebruikt. Men profiteert dan alleen maar van het bestaan van het resultaat van 
andermans inspanningen en laat zich daardoor enkel inspireren.  
 
4.3.2 EXPLOITEREN EN AARD PRESTATIE 
 
Wat in concreto als exploiteren van een prestatie moet worden aangemerkt is 
afhankelijk van de aard van de prestatie: een onderscheidingsprestatie wordt 
anders geëxploiteerd dan een vervaardigingsprestatie.  
 In geval van een geestelijke prestatie  ─  zoals bij het octrooi- of auteursrecht 
 ─  is sprake van exploitatie van de prestatie doordat men de bewuste prestatie 
toepast. Dat kan geschieden door de uitvindingsgedachte in een inrichting of 
werkwijze toe te passen, of door de auteursrechtelijk beschermde oorspronkelijk 
vormgegeven gedachte  ─  al dan niet in bewerkte vorm  ─  `gestalte' te geven. 
Vanwege het `geestelijke karakter' van de prestatie kan deze in velerlei 
`gedaanten' worden gebruikt. Een uitvindingsgedachte kan in verschillende 
soorten inrichtingen of werkwijzen worden aangewend. Een auteursrechtelijk 
beschermde vormgeving van een gedachte laat zich bijv. zowel in druk, als via 
een toneeluitvoering of verfilming, of in vertaling openbaar maken. Niet van 
belang is of associaties met de beschermde prestatie worden opgeroepen, maar 
enkel of de beschermde gedachte wordt toegepast c.q. uitgevoerd. 
 In geval van een onderscheidingsprestatie daarentegen is niet van belang in 
hoeverre de daaraan ten grondslag liggende gedachte wordt toegepast, maar 
alleen maar of het bewuste onderscheidingsmiddel op enigerlei wijze gebruikt 
wordt ter onderscheiding, ofwel de aan het onderscheidingsmiddel verbonden 
goodwill wordt benut. Daarbij zal van belang zijn of gevaar voor verwarring of 
voor associaties met dat onderscheidingsmiddel aanwezig is.  
 Bij een vervaardigingsprestatie  ─  zoals een chip of een fonogram  ─  is 
vervolgens irrelevant of een bepaalde gedachte wordt toegepast, dan wel of 
gevaar voor verwarring of voor associaties met het beschermde object bestaat. 
Van belang is dan primair of dat object wordt verveelvoudigd of  ─  wanneer het 
een object van een naburig recht betreft  ─  wordt openbaar gemaakt. 
 De aard van de prestatie bepaalt derhalve wat in concreto exploitatie is c.q. 
welke handelingen zich als exploitatie laten aanmerken. Bij een geestelijke 
prestatie is dat het toepassen van de gedachte. In geval van een onderscheidings-
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prestatie is dat het gebruik van de daaraan verbonden goodwill door het 
commercieel gebruik van een ander onderscheidingsmiddel, dat gevaar voor 
verwarring of voor associaties oplevert. Bij een vervaardigingsprestatie is dat 
primair het verveelvoudigen of  ─  bij het object van een naburig recht  ─  het 
openbaar maken van het object.  
 Kenmerkend is steeds dat het essentiële, het wezenlijke van de bewuste 
prestatie rechtstreeks commercieel wordt gebruikt  ─  ofwel wordt geëxploiteerd  
─  in plaats van dat men zich daardoor enkel laat inspireren bij een eigen 
prestatie. 
 
4.3.3 INDIRECT EXPLOITEREN? 
 
In eerdere publikaties heb ik nog het begrip indirect exploiteren gebruikt ter 
onderscheiding van een `tussencategorie' voor de exploitatie van nieuws.20 Bij 
nieuws is niet zozeer cruciaal dat men bepaalde informatie overneemt  ─  omdat 
de informatie op zich in beginsel niet beschermbaar is  ─  maar is het tijdstip 
waarop deze informatie wordt gebruikt van belang. Beslissend is of die 
informatie nog `nieuwswaarde' bezit.21 Bij nader inzien meen ik dat hier niet van 
een bijzondere vorm van exploiteren sprake is, maar dat de bijzonderheid gelegen 
is in de bijzondere aard van nieuws als prestatie. Nieuws kan slechts gedurende 
een zekere tijd als zodanig worden aangemerkt en bezit alleen gedurende die 
periode zijn bijzondere waarde in het economisch verkeer. Kenmerkend voor 
nieuws is derhalve dat het na verloop van tijd geen nieuws meer is. Dit `tijds-
element' dat wezenlijk is voor de aard van deze prestatie brengt met zich dat dit 
`tijdselement' evenzeer wezenlijk is bij de exploitatie daarvan. Er is derhalve niet 
zozeer sprake van een bijzondere vorm van exploiteren, maar de bijzonderheid is 
gelegen in de bijzondere aard van nieuwsprestatie, zodat ook hier slechts van 
`exploiteren' sprake is.   
 
4.3.4 EXPLOITEREN ALS BEGRIP IN RECHTSPRAAK EN LITERATUUR 
 
Voor het gebruik van het begrip exploiteren ter aanduiding van hetgeen aan de 
door intellectuele eigendomsrechten geboden bescherming gemeenschappelijk en 
essentieel is, zijn ook aanknopingspunten te vinden in rechtspraak, literatuur en 
wetgeving.  
 De Chipswet gebruikt de term exploitatie met zoveel woorden, zij het dat de 
inhoud van het begrip `exploiteren' in die wet vanwege de definitie daarvan in art. 

 
20 BIE 1986, p. 263; BIE 1987, p. 243; RM Themis 1989, p. 281. 
21 Zie daarover nader § 7.4.3. 

140   
Van Engelen – Prestatiebescherming - 1994 



Hoofdstuk 4: Het wezenlijke van IE-rechten 

1 sub e beperkt is tot het verkopen, verhuren of het op andere wijze in het verkeer 
brengen van exemplaren. Het verveelvoudigen van een topografie of het 
vervaardigen van een halfgeleiderprodukt valt in beginsel niet onder deze 
beperkte definitie van het begrip `exploiteren' in de Chipswet.22  
 Het begrip `exploiteren' heeft echter een ruimere betekenis, en het is ook in 
deze ruimere betekenis dat de term exploiteren in de rechtspraak en literatuur 
wordt gebruikt. 
 Zo sprak Gerbrandy sr. in 193323 bij zijn bespreking van het Draadomroep-
arrest van de Hoge Raad van het beginsel, dat het ontoelaatbaar is, andermans 
geestelijken arbeid en prestatie tegen diens wil te exploiteren. Daarbij gebruikte 
hij het begrip `exploiteren' om alle vormen van inbreuk  ─  Gerbrandy sprak zelfs 
over `geestelijke klaploperij'  ─  aan te duiden. 
 Ook Maas Geesteranus gebruikte het begrip `exploitatie' om aan te geven 
tegen welke handelingen pers-agentschappen en dagbladen beveiliging zochten 
bij van het gebruik van nieuws door derden.24

 De term `exploitatie' wordt bijv. ook veelvuldig gebruikt om het oordeel dat 
een bepaald handelen inbreuk op auteursrechten maakt te rechtvaardigen.  
 Zo wees Wichers Hoeth er in zijn noot bij het Poortvliet-arrest25 op dat de 
handelwijze bestaande uit het uitknippen van de reprodukties van een kalender en 
deze vervolgens op karton geplakt in postervorm ten verkoop aanbieden een 
nieuwe inbreukmakende openbaarmaking opleverde, omdat deze reprodukties in 
deze vorm een nieuwe exploitatiemogelijkheid verschaffen.  
 Ook in de Memorie van Toelichting bij het wetsontwerp inzake de 
leenvergoeding sprak de regering over een voortgezette exploitatie van het werk 
als argument voor invoering van deze vergoeding.26 In het verlengde van de 
auteursrechtelijke leenrecht-discussie sprak ook de Haarlemse President naar 
aanleiding van de eisen van de producenten van fonogrammen terzake van de 
uitlening van hun produkten over de `exploitatie' van hun prestaties.27

 De term `exploiteren' is echter niet alleen gebruikt in verband met de 
discussies over het leenrecht. Bij zijn kritische kanttekeningen over het 
`voortwoekeren' van intellectuele eigendomsrechten sprak Koopmans over de 

 

                                                 
22 Vgl. art. 5 lid 1 sub a en sub b Chipswet. 
23 P.S. Gerbrandy, Themis 1933, p. 406. 
24 Maas Geesteranus, NJB 1933, p. 82. 
25  HR 19 januari 1979, NJ 1979, 412 (Poortvliet). 
26 Kamerstukken 18957, nr 3, p. 44. 
27 Pres. Haarlem, 10 juli 1987, IER 1987, p. 99 (NVPI/Music Rent): (r.o. 3.19) De Pres. erkent dat eisers zo lang 

dit probleem blijft bestaan inkomsten derven, daar hun prestaties wel worden gexploiteerd, maar in het geheel 
niet worden gehonoreerd.  
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door intellectuele eigendomsrechten verleende rechten in zijn algemeenheid als 
exclusieve exploitatierechten.28  
 Dit sluit ook aan bij het gebruik om bijv. de niet-morele rechten van de 
auteur aan te duiden met het verzamelbegrip exploitatierechten.29 Verkade sprak 
in zijn Nijmeegse inaugurele rede evenzeer over exclusieve exploitatierechten als 
synoniem voor intellectuele eigendomsrechten.30   
 In zijn proefschrift uit 1986 gebruikt Grosheide het begrip `exploitatie' 
eveneens bij de door hem geformuleerde aanbeveling, die ten doel heeft het 
auteursrecht een centrale functie te laten vervullen bij  ─  in de terminologie van 
Grosheide  ─  `de juridische instrumentering van de informatie-maatschappij'. 
Om een dergelijke functie van een `auteursrecht op maat' te kunnen vervullen 
stelt Grosheide dat de voor de externe afgrenzing van het auteursrechtelijk 
domein gebezigde aanduiding `letterkunde, wetenschap en kunst' vervangen dient 
te worden door een formulering waarin tot uitdrukking komt dat aan de orde is 
de juridische regeling van de exploitatie van in communicatie gebrachte culturele 
informatie.31

 Cohen Jehoram hanteerde het begrip `exploitatie' om de algehele reikwijdte 
van de auteursrechtelijke bescherming aan te geven bij zijn bespreking van de 
grondslag van het leenrecht, door op te merken: De grondslag voor een leenrecht 
of bibliotheekrecht is het auteursrechtelijke beginsel dat een auteur rechten 
toekomt m.b.t. iedere exploitatie van zijn werk.32

 Alexander gebruikte in zijn inaugurele rede het begrip `exploitatie' ook als 
verzamelbegrip om de reikwijdte van de verschillende intellectuele 
eigendomswetten te omschrijven.33  
 Wanneer men naar de rechtspraak kijkt, lijkt het veelbetekenend dat de Hoge 
Raad juist de mogelijkheid van exploitatie van doorslaggevende betekenis achtte 
om portretrechtelijke bescherming te verlenen aan personen met een verzilverbare 
populariteit. Hij deed dat in het Schaep met de Vijf Pooten-arrest34 door te 
overwegen dat er sprake is van een `redelijk belang' in de zin van art. 21 Aw 

 
28 Koopmans, RM Themis 1983, p. 342 : De rechtswerkelijkheid heeft namelijk weinig gemeen met het 

idyllische tafereel uit de handboeken, waarin een hard zwoegende of met talent gezegende uitvinder of 
kunstenaar zijn prestatie beloond ziet met exclusieve exploitatierechten. 

29 Vgl. Van Isacker, De exploitatierechten van de auteur, Brussel, 1963; Teijl/Holzhauer, 1991, p. 15. 
30 Verkade, 1976, p. 2. 
31 Grosheide, 1986, p. 296. Ter toelichting van het gebruik van het begrip exploitatie merkt hij vervolgens nog 

op (p. 299): Door te spreken van exploitatie van in communicatie gebrachte culturele informatie wordt 
aangegeven dat het auteursrecht als instrument bij de ordening van het economische en culturele leven primair 
is gekwalificeerd door zijn mededingingsfunctie. 

32 Cohen Jehoram, NJB 1987, p. 1245. 
33 Alexander, 1993, p. 3: De wet houdt exploitatiehandelingen voor aan de rechthebbende; verbiedt ze aan ieder 

ander. 
34 HR 19 januari 1979, NJ 1979, 383 ('t Schaep met de Vijf Pooten). 
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wanneer de populariteit van de geportretteerden, verworven in de uitoefening van 
hun beroep, van dien aard is, dat een commerciële exploitatie van die 
populariteit door enigerlei wijze van openbaarmaking van hun portret mogelijk 
wordt.35  
 Het begrip `exploiteren' is vervolgens ook door de Hoge Raad in deze ruime 
betekenis gebruikt om de ratio van de door het auteursrecht geboden bescherming 
aan te geven. In het arrest inzake Malmberg/Beeldrecht,36 merkte de Hoge Raad 
ter toelichting van de strekking van het in art. 16 lid 1 sub b (oud) Aw voorziene 
`citaatrecht' inzake overnemingen in werken `bestemd voor het onderwijs'37 op: 
deze bepaling moet worden uitgelegd in samenhang met de strekking van het 
auteursrecht om aan de maker van een werk bescherming te bieden onder meer 
ter zake van de exploitatie daarvan door openbaarmaking of verveelvoudiging, 
op welke bescherming die bepaling een uitzondering vormt.38   Ook in het Elvis 
Presley-arrest39 gebruikte de Hoge Raad het begrip `exploitatie' om de omvang 
van het recht van de uitvoerend kunstenaar aan te geven. De strekking van dat 
recht zag de Hoge Raad als het geven van de mogelijkheid tot exploitatie van de 
prestatie van de uitvoerend kunstenaar. 
 In artikel 23 WNR wordt het begrip `exploiteren' ook gehanteerd om de 
economische rechten van de uitvoerende kunstenaar  ─  die aan de werkgever toe 
(kunnen) vallen  ─  te omschrijven.  
 Een en ander illustreert mijns inziens dat het begrip exploiteren zich zeer wel 
leent ter omschrijving van de specifieke bescherming, die intellectuele eigen-
domsrechten verlenen, en aansluit bij het `spraakgebruik' in de literatuur en 
jurisprudentie.40  
 
4.3.5 BESCHERMINGSOMVANG SOMS RUIMER DAN EXPLOITATIE 
 
Intellectuele eigendomsrechten laten zich omschrijven als exclusieve exploitatie-
rechten op concrete immateriële objecten. De omstandigheid dat de door een 
intellectuele eigendomswet geboden bescherming soms verder reikt dan 
exploitatie doet aan de geldigheid van deze omschrijving van het essentile  ─  het 
gemeenschappelijke  ─  van die bescherming uiteraard niet af.  

 

                                                 
35 Zie ook: Van Oerle, 1990, p. 120. 
36 HR 22 juni 1990, NJ 1991, 268 (Malmberg/Beeldrecht). Zie ook: HR 26 juni 1992, Informatierecht/AMI 

1993, p. 49 (Damave/Trouw). 
37 Thans - sedert 1985 - art. 15a Aw. 
38 Zie ook Steinhauser, BIE 1993, p. 24. In zijn arrest van 26 juni 1992 (NJ 1993, 205) inzake Damave/Trouw, 

verwees de Hoge Raad naar het Malmberg-arrest, zij het zonder expliciet het exploitatie-criterium toe te 
passen. Zie daarover: Verkade (noot NJ 1993, 205). 

39 HR, 24 februari 1989, NJ 1989, 701 (Elvis Presley). 
40 Zie terzake van het auteursrecht nog De Vries, IER 1992, p. 161. 
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 Zo kennen sommige intellectuele eigendomswetten naast het exploitatierecht 
ook persoonlijkheidsrechtelijke aanspraken, zoals het auteursrecht, en het recht 
van de uitvoerend kunstenaar en  ─  in mindere mate  ─  het octrooirecht en het 
`chipsrecht'. Deze persoonlijkheidsrechtelijke aanspraken zijn echter niet kenmer-
kend voor alle intellectuele eigendomsrechten, en fungeren duidelijk als 
aanvulling op de exploitatierechten van de rechthebbende. 
 Men dient er echter tevens voor te waken om iedere bescherming, die door 
een intellectueel eigendomsrecht geboden wordt, en niet persoon-
lijkheidsrechtelijk van aard is, tot exploitatie van dat immateriële object te 
bestempelen. Of sprake is van exploitatie is afhankelijk van de vraag of 
gesproken kan worden van enigerlei vorm van rechtstreeks commercieel gebruik 
van het concrete immateriële object van het desbetreffende recht. Daarbij is dan 
met name weer van belang wat de aard van het beschermde object is. Een 
onderscheidingsprestatie wordt immers anders geëxploiteerd dan een 
vervaardigingsprestatie.  
 Door de Benelux Merkenwet wordt bijvoorbeeld een bescherming geboden 
die verder gaat dan de exploitatie van het merk, doordat ook tegen de enkele 
mogelijkheid van schade aan de goodwill van het merk kan worden opgetreden. 
Zoals hiervoor41 aangegeven omvat het voor de invulling van het begrip 
`overeenstemming' gehanteerde criterium van `associatiegevaar' niet alleen 
situaties waarin  ─  per definitie  ─  de aan het merk verbonden goodwill door 
een derde wordt gebruikt, maar kan dat ook betrekking hebben op een situatie 
waarin door het gevaar voor associaties alleen maar gevaar voor schade in de zin 
van gevaar voor verwatering aanwezig is. Onder verwateringsgevaar pleegt men 
te verstaan de aantasting van de onderscheidende kracht, de werfkracht of de 
reputatie van een onderscheidingsmiddel.42 In geval van gevaar van verwatering 
wordt derhalve bescherming geboden tegen het toebrengen van schade aan de 
economische waarde van een merk. Dat is een andere situatie dan die waarin de 
economische waarde van een merk door een derde ten faveure van eigen 
goederen of diensten wordt gebruikt. De bescherming die geboden wordt in geval 
van gevaar voor verwatering betreft dan ook niet een bescherming tegen het 
exploiteren van het merk als onderscheidingsmiddel, maar ziet op het tegengaan 
van een mogelijke beschadiging van de waarde van dat onderscheidingsmiddel en 
reikt derhalve verder dan alleen maar de exploitatie van het merk.  

 
41 Zie § 3.2.3.2.A. 
42 Vgl. Martens, O.D., VI, nr 128; Van Nieuwenhoven Helbach, 1966 (rede), p. 154 en 1989, nr 994; 

Gielen/Wichers Hoeth, 1992, nr 1226. Ook aan de handelsnaam wordt in de rechtspraak wel een aanvullende 
bescherming toegekend in geval van verwateringsgevaar (Vgl. Arkenbout, 1991, nr 2.4.8.). Zie tevens § 
3.2.3.2.A. 
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 Ook het octrooirecht biedt een bescherming die verder reikt dan alleen de 
exploitatie van de uitvinding. Op grond van art. 44A Row kan de rechthebbende 
zich ook verzetten tegen een zogeheten indirecte octrooi-inbreuk.43 Daarvan is 
sprake wanneer men  ─  kort gezegd  ─  middelen aanbiedt of levert aan derden, 
die daardoor inbreuk op het octrooi zullen plegen, op voorwaarde dat men weet, 
of gezien de omstandigheden duidelijk dient te zijn, dat die middelen daarvoor 
geschikt of bestemd zijn.44 Deze wettelijke bepaling is in 1987 in de plaats 
getreden van de bescherming die daarvoor reeds door de jurisprudentie op grond 
van zorgvuldigheidsnormen werd toegekend.45 Bij een indirecte inbreuk wordt de 
uitvinding echter niet geëxploiteerd door de leverancier van de middelen 
waarmee de inbreuk gepleegd wordt, omdat die leverancier de uitvindingsge-
dachte niet zelf toepast, maar alleen maar profiteert van  ─  ofwel `aanhaakt aan'  
─  de exploitatie van de uitvinding door derden.   
 De Auteurswet kent sedert 1 januari 1991 in art. 16c een  regeling inzake de 
zogeheten thuiskopie; een verveelvoudiging voor eigen oefening, studie of 
gebruik die vervaardigd wordt door middel van een voorwerp waarop beeld of 
geluid kan worden vastgelegd. Art. 16c Aw bepaalt dat in dat geval een vergoe-
ding verschuldigd is. Die vergoeding wordt eenmalig geheven van de fabrikant of 
importeur van `een voorwerp dat bestemd is om daarop vastgelegde beelden of 
geluiden ten gehore te brengen of te vertonen'.46 Deze regeling van de thuiskopie 
verdient vanuit een rechtssystematisch oogpunt geen schoonheidsprijs. Het 
vervaardigen van een kopie voor eigen oefening, studie of gebruik was en is géén 
inbreuk. In het verleden werd zo'n kopie voor strikt privégebruik ook niet als een 
vorm van exploitatie gezien. De opzet van de regeling  ─  die slechts een beta-
lingsverplichting bij de fabrikant of importeur van de opnamevoorwerpen legt  ─ 
 maakt duidelijk dat hiermee in wezen het door de fabrikanten van beeld- en 
geluidsopname-middelen aanhaken aan het gebruik van auteursrechtelijk 
beschermd materiaal aan de orde is. Deze bescherming reikt vervolgens verder 
dan de door het octrooirecht toegekende bescherming tegen een indirecte octrooi-
inbreuk.  De particulier die de opnamevoorwerpen gebruikt pleegt immers géén 
inbreuk pleegt, terwijl dat bij een indirecte octrooi-inbreuk wel aan de orde is.47 
Al met al komt het mij voor dat deze regeling niet zozeer betrekking heeft op het 
gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal door de thuiskopieërder, maar 
vooral op het aanhaken aan  ─  al dan niet inbreukmakend  ─  privé-gebruik van 

 

                                                 
43 Zie tevens § 3.1.1.2. 
44 Zie: Hoyng, 1988, p. 195. 
45 Vgl. HR 18 februari 1949, NJ 1949, 357 (Staat/Bonda); Hoyng, 1988, p. 153. 
46 Zie ook: Gerbrandy, 1992, p. 91. 
47 Vgl. art. 44A Row. 
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auteursrechtelijk beschermd materiaal door de fabrikanten van opnamevoor-
werpen. 
 
4.4 CONCLUSIE 
 
Een analyse van de verschillende intellectuele eigendomsrechten  ─  in het 
bijzonder zoals die in de verschillende wetten zijn voorzien  ─  leert dat die 
rechten steeds bescherming bieden aan een concreet immaterieel object. 
Typerend is dat deze rechten niet alleen betrekking hebben op onstoffelijke 
objecten, maar meer in het bijzonder op als zodanig af te bakenen concrete 
objecten. Wanneer een prestatie niet in een concreet object resulteert  ─  maar 
slechts sprake is van een `samenstel van omstandigheden'  ─  wordt geen bescher-
ming door een intellectuele eigendomswet geboden. 
 Kenmerkend is vervolgens dat de geboden bescherming ook een specifieke 
inhoud en omvang heeft. Specifiek voor de inhoud van een door een intellectueel 
eigendomsrecht geboden bescherming is dat die bescherming als regel beperkt is 
tot vormen van commercieel gebruik van het desbetreffende concrete immateriële 
object. Wanneer het object van het recht wordt `uitgebaat' is in beginsel sprake 
van een inbreuk. Wanneer daarentegen dat gebruik slechts informatief of niet-
commercieel van aard is, kan de rechthebbende zich als regel niet daartegen 
verzetten. Bij de omvang van de door een intellectueel eigendomsrecht geboden 
bescherming valt op dat deze als regel slechts beperkt is tot rechtstreeks gebruik 
van het desbetreffende object. Wanneer het object slechts indirect wordt gebruikt 
doordat een derde zich daardoor laat inspireren of alleen maar voortbouwt op of 
aanhaakt aan dat object is als regel evenmin sprake van een inbreuk. De inhoud 
en omvang van een door een intellectueel eigendomsrecht geboden bescherming 
is derhalve beperkt tot rechtstreeks commercieel gebruik  ─  ofwel exploiteren  ─ 
  van het object van dat recht. 
 Kenmerkend voor de verschillende intellectuele eigendomsrechten is tevens 
dat die rechten zich laten kwalificeren als absolute rechten, die de rechthebbende 
in beginsel exclusieve bevoegdheden over het object van dat recht verschaffen. 
 Een en ander leidt tot de conclusie dat het wezenlijke van intellectuele eigen-
domsrechten daarin gelegen is dat zij exclusieve bevoegdheden inzake het 
rechtstreeks commercieel gebruik van concrete immateriële objecten verschaffen. 
Intellectuele eigendomsrechten laten zich  ─  anders gezegd  ─  typeren als  
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exclusieve exploitatierechten op concrete immateriële objecten.48 Voor het 
verlenen van een bescherming die met een intellectueel eigendomsrecht 
vergelijkbaar is, is in beginsel derhalve vereist, dat het toekennen van exclusieve 
exploitatierechten op concrete immateriële objecten aan de orde is.   
 
 
 
 

 

                                                 
48 Zie tevens § 5.5.1. waar aangegeven wordt dat dit wezenlijke van intellectuele 

eigendomsrechten verband houdt met de grondslag van die rechten. 
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