
Hoofdstuk 6: Mogelijkheden tot prestatiebescherming 

6. MOGELIJKHEDEN TOT PRESTATIEBESCHERMING 
 
6.1 EXPLOITEREN VAN IMMATERIËLE OBJECTEN 
 
Prestatiebescherming ziet op het eventueel aan niet door een intellectuele eigen-
domswet beschermde prestaties verlenen van een daarmee vergelijkbare 
bescherming. Het is nog van belang stil te staan bij het begrip prestatie. De term 
prestatie heeft taalkundig een ruime betekenis en staat voor al hetgeen tot stand 
gebracht wordt.1 Dit omvat derhalve niet alleen concrete immateriële objecten, maar 
allerhande resultaten van inspanningen c.q. door inspanningen gecreëerde 
omstandigheden. 
 Wanneer men de grondslagen voor intellectuele eigendomsrechten beziet dan is 
duidelijk dat het antwoord op de vraag of aan prestaties in het algemeen een 
bescherming kan worden geboden die met een intellectueel eigendomsrecht verge-
lijkbaar is ontkennend dient te luiden. De aan ons recht ten grondslag liggende 
beginselen van vrijheid van informatie, vrijheid van mededinging en vrijheid van 
techniek brengen met zich dat aan prestaties als regel  ─  conform 
standaardjurisprudentie  ─  géén bescherming geboden kan worden. Integendeel, 
daarvan mogen derden juist profiteren tenzij sprake is van bijkomende omstandig-
heden.  
 Een nadere analyse van de verschillende intellectuele eigendomsrechten heeft 
geleerd dat het antwoord op deze vraag anders  ─  en eenvormiger  ─  luidt wanneer 
het gaat om prestaties die hebben geresulteerd in een concreet immaterieel object en 
bescherming tegen de exploitatie daarvan aan de orde is.2 De verschillende intellec-
tuele eigendomsrechten en de daaraan ten grondslag liggende beginselen leren dat 
gesteld kan worden dat het exploiteren van een concreet immaterieel object  ─  
wanneer dat object tenminste aan de overige te stellen eisen voldoet  ─  als regel 
ongeoorloofd is. Men kan in dit verband zelfs spreken van het beginsel van de 
ongerechtvaardigde exploitatie van concrete immateriële objecten. 
 Het omslagpunt tussen rechtmatig `aanhaken aan' en ongeoorloofd profiteren 
ligt derhalve bij het exploiteren van concrete immateriële objecten. Dit laatste is als 
regel ongeoorloofd en in dat geval kan ook een met een intellectueel eigendomsrecht 
vergelijkbare bescherming worden toegekend.  
 Voor prestaties die niet geresulteerd hebben in een concreet immaterieel object 
en voor mededingingshandelingen die geen exploiteren vormen, geldt daarentegen 

 

                                                 
1 Zie: Van Dale, Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, 12e druk, 1992, p. 2378: prestatie: (..) 2. wat men 

tot stand brengt; en presteren: 2. (overg.) tot stand gebracht door krachtsinspanning; 
2 Zie § 5.5.1. 
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dat als regel sprake is van rechtmatig handelen. Onrechtmatigheid komt dan pas aan 
de orde wanneer sprake is van bijkomende omstandigheden.3 Dit brengt met zich dat 
voor deze categorie  ─  anders dan voor het exploiteren van concrete immateriële 
objecten  ─  alleen maar een casuïstische benadering mogelijk is. Deze casuïstische 
benadering kenmerkt zich door het afwegen van de `omstandigheden van het geval'. 
Bij deze afweging zijn in beginsel (nog) geen wetmatigheden te onderkennen, in 
tegenstelling tot de categorie van het exploiteren van concrete immateriële objecten, 
en kan ook niet direct een bescherming worden geboden die met een intellectueel 
eigendomsrecht vergelijkbaar is. In het hiernavolgende beperk ik mij dan ook primair 
tot de categorie van het exploiteren van concrete immateriële objecten. 
 
6.2 CONCREET IMMATERIEEL OBJECT EN ÉÉNLIJNSPRESTATIE 
 
Vereist is allereerst dat sprake is van een bepaalde prestatie, namelijk een prestatie 
die geresulteerd heeft in een concreet immaterieel object, voordat men kan spreken 
van een bijzondere categorie waarbij als regel sprake is van onrechtmatig handelen in 
geval van exploiteren van die prestatie.  
 De noodzaak van een prestatie die heeft geleid tot een concreet immaterieel 
object sluit naar het mij voorkomt ook aan bij hetgeen de Hoge Raad in zijn arresten 
inzake prestatiebescherming overwoog. Beginnend met het Decca-arrest stelde Hoge 
Raad voorop dat voor het verlenen van een vergelijkbare bescherming via het recht 
van de ongeoorloofde mededinging in beginsel tenminste vereist is dat geprofiteerd 
wordt van een prestatie van dien aard dat zij op één lijn te stellen valt met die, welke 
toekenning van een dergelijk recht rechtvaardigen.  
 Van belang is dat de Hoge Raad voor deze  ─  in de terminologie van Wichers 
Hoeth4  ─  éénlijnsprestatie met name verwijst naar de aard van de prestatie en 
aangeeft dat de rechtvaardiging voor het toekennen van een intellectueel eigendoms-
recht van belang is. In aanmerking nemende dat intellectuele eigendomsrechten 
slechts bescherming bieden aan concrete immateriële objecten  ─  en de grondslagen 
van die rechten ook vereisen dat van zo'n object sprake is  ─  kan van een éénlijn-
sprestatie slechts sprake zijn in geval van een concreet immaterieel object.  
 Dit wil nog niet zeggen dat ieder concreet immaterieel object ook een éénlijn-
sprestatie is. Daarvoor is tevens vereist dat een concreet immaterieel object ook 

 
3 Om met Barendrecht (1992, p. 248 en p. 271) te spreken, is voor die gevallen (nog) niet direct een 

falsifieerbare norm te formuleren. Het criterium van het exploiteren van een concrete immateriële objecten 
voor gevallen die als regel onrechtmatig zijn, is wel als een dergelijke falsifieerbare norm aan te merken. 

4 Zie diens noot onder KNVB/NOS en Staat/Den Ouden: NJ 1989, 701.  
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voldoet aan de overige eisen, die gesteld worden aan immateriële objecten, die voor 
een intellectueel eigendomsrechtelijke bescherming in aanmerking komen. Welke 
eisen dat zijn is mede afhankelijk van de aard van de prestatie.  
 
6.3 EXPLOITEREN VERSUS LOUTER AANHAKEN 
 
Wil bescherming als regel mogelijk zijn dan is niet alleen noodzakelijk dat sprake is 
van een éénlijnsprestatie, maar evenzeer dat deze geëxploiteerd wordt. Exploiteren 
onderscheidt zich van louter aanhaken aan5 doordat men het bewuste immateriële 
voorwerp rechtstreeks commercieel gebruikt. Andermans beschermde immateriële 
object wordt als het ware in de eigen prestatie `geïncorporeerd'. Wat als rechtstreeks 
commercieel gebruikt moet worden aangemerkt is vervolgens afhankelijk van de 
aard van de prestatie: een onderscheidingsprestatie wordt anders geëxploiteerd dan 
een vervaardigingsprestaties.6

 In geval van louter aanhaken is slechts sprake van indirect gebruik. Men neemt 
een andere prestatie slechts tot voorbeeld en levert zelf evenzeer een  ─  qua 
inspanning wellicht zelfs vergelijkbare  ─  prestatie. Die kan concurrerend zijn met 
de andere prestatie en het kan zelfs zo zijn dat de aanhaker zonder die andere presta-
tie geen afzet voor zijn prestatie zou hebben, zoals bijv. de fabrikant van onderdelen 
voor een bepaalde machine of de verkoper van ontvangers voor de ontvangst van 
specifieke signalen, zoals in de Decca-casus. Dit louter aanhaken aan is als regel 
toelaatbaar, omdat het een grondbeginsel van het mededingingsrecht is dat derden in 
beginsel vrij zijn om zich door de prestaties van een ander te laten inspireren en 
daarvan te profiteren. 
 
6.4 TERUGHOUDENDHEID 
 
In het Decca-arrest stelde de Hoge Raad voorop dat terughoudendheid geboden is 
indien de rechter op grond van ongeschreven recht tot een bescherming komt, die 
vergelijkbaar is met de bescherming die een intellectuele eigendomswet biedt.   
 Deze overweging van de Hoge Raad sluit aan bij hetgeen Van Haersolte in 1935 
opmerkte over de toepassing van wat hij omschreef als de `ruime opvatting van 
onrechtmatigheid'.7 Hij bakende het onderwerp af met de opmerking dat vaak de 
neiging zal ontstaan om aan degenen, die belangen hebben, ten zeerste 

 

                                                 
5 Zie over deze begrippen ook § 4.3.1. 
6 Zie hierover meer uitgebreid § 4.3.2. 
7 Van Haersolte, Meijers-bundel, 1935, p. 582 e.v. Hij zag daarin overigens geen ruimte voor prestatiebe-

scherming, anders dan in geval van het tegengaan van verwarringsgevaar betreffende prestaties met enig 
onderscheidend vermogen (p. 589-590). 
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gelijkend op de door de bijzondere wetten beschermde belangen, doch niet geheel 
voldoen aan de wettelijke omschrijving, door middel van art. 1401 BW 
rechtsbescherming te verleenen tegen hen, die, nog juist blijvend buiten het door de 
wetten bestreken terrein, die belangen benadelen.8 De door de Hoge Raad in het 
Decca-arrest gehanteerde formulering van de éénlijnsprestatie ligt redelijk in het 
verlengde van deze omschrijving. Een vermaning tot terughoudendheid is vervolgens 
te horen in de daaropvolgende overweging van Van Haersolte over het erkennen van 
ongeschreven rechten: Hierdoor kunnen echter licht belangen van algemeenen aard, 
zoals de geestelijke vrijheid en bedrijfsvrijheid, ten zeerste worden geschaad, zoodat 
tot een dergelijke erkenning van bijzondere rechten niet behoort te worden 
overgegaan dan na zorgvuldige toetsing der om bescherming vragende belangen 
aan de geldende verkeersopvattingen.  
 Ook Bodenhausen, die een ruime toepassingsmogelijkheid van art. 1401 (oud) 
BW bij nabootsing voorstond, liet niet na te benadrukken dat men met het toekennen 
van bescherming uiterst voorzichtig moet zijn en daartoe alleen moet overgaan in 
zéér bijzondere omstandigheden.9  
 Bij de vermaning tot terughoudendheid dient naar mijn mening allereerst 
gedacht te worden aan de afweging tussen de individuele belangen van een gepreten-
deerd rechthebbende en de ook door Van Haersolte aangegeven algemene belangen, 
zoals de bedrijfsvrijheid  ─  de vrijheid van handel en bedrijf in de terminologie van 
de Hoge Raad  ─  en de geestelijke vrijheid  ─  zoals bijv. de thans in art. 10 EVRM 
neergelegde vrijheid van informatie. Die afweging wordt naar mijn oordeel reeds in 
substantiële mate recht gedaan wanneer men voor ogen houdt dat prestatiebescherm-
ing slechts aan de orde kan komen ingeval van exploitatie van éénlijnsprestaties. 
  Ten tweede dient men in dit verband rekening te houden met de specifieke 
problemen die zich voor kunnen doen doordat de rechter buiten een (rechtstreeks 
toepasselijk) wettelijk kader een ongeschreven exclusief recht toekent. Dit betreft de 
meer algemene problemen, zoals die verbonden aan een wetgever-plaatsvervanger-
schap van de rechter, rechtspolitieke problemen, de problematiek van de aan de 
intellectuele eigendomswetten toe te kennen negatieve reflexwerkingen en de vraag 
in hoeverre naar analogie toe te passen wettelijke bepalingen vereist zijn.10  

 
8 Van Haersolte, Meijers-bundel, 1935, p. 587. 
9 Bodenhausen, BIE 1937, p. 29; Vgl. ook: Beerman, preadvies NJV 1941, p. 156. 
10 Zie voor enige relativerende kanttekeningen bij de noodzaak tot terughoudendheid: Barendrecht, 1992, p. 

252-262. 
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6.4.1 WETGEVER-PLAATSVERVANGERSCHAP 
 
De verschillende intellectuele eigendomswetten verlenen bescherming aan een bonte 
verzameling van objecten, uiteenlopend van een nieuw plantenras of een originele 
topografie van een halfgeleiderprodukt tot een origineel kunstwerk of een uitvoering 
van een variété-artiest.  
 Toegespitst op de bijzondere aard van de beschermde prestatie verschaffen deze 
wetten ook een gevarieerde bescherming.11 Tevens kennen zij een gedetailleerd en 
genuanceerd systeem van uitzonderingen op het algemene exploitatieverbod. De 
duur van de bescherming verschilt bovendien sterk. Zo verleent de Auteurswet een 
bescherming gedurende vijftig jaar na het ontstaan van het werk of vijftig jaar na het 
overlijden van de maker. Een octrooi daarentegen kent een beschermingsduur van 
twintig jaar na de datum van de aanvrage. De Benelux Tekeningen- en Modellenwet 
kent op zijn beurt slechts een maximale beschermingsduur van vijftien jaar na de 
depotdatum. De Benelux Merkenwet en de Handelsnaamwet verlenen daarentegen 
een bescherming die gekoppeld is aan de periode dat het merk of de handelsnaam 
gebruikt wordt. Na het verstrijken van de in de wet vastgelegde beschermingsduur 
belanden de prestaties vervolgens in het publiek domein. Dergelijke fijnmazige en 
gedifferentieerde regelingen zijn ook onontbeerlijk, wanneer men het juiste midden 
wil houden tussen de individuele belangen van de rechthebbende, enerzijds, en het 
algemeen belang, anderzijds.  
 Bedacht dient te worden dat de rechter niet steeds voldoende geëquipeerd is om 
 ─  geconfronteerd met de opgave in een concrete situatie een beslissing te geven  ─  
een even genuanceerde afweging tussen alle betrokken individuele en maatschappe-
lijke belangen te maken. Dit vormde bijv. voor de President van de rechtbank 
Haarlem één van de redenen om de vordering van de gezamenlijke fonogrammen-
producenten  ─  strekkende tot betaling van een redelijke vergoeding in geval van 
verhuur van compact discs  ─  vóór het tot stand komen van de WNR c.q. de leen-
recht-regeling af te wijzen.12  

 

                                                 
11 Heemskerk (1856, p. 39) merkte, sprekend over de intellectuele eigendom, reeds op: Dat regt onderscheidt en 

wijzigt zich naarmate van het onderwerp; Zie ook: Josephus Jitta, preadvies NJV, HNJV 1903, p. 69: Trou-
wens ook al gaat men van een ruim begrip van industrieelen eigendom uit, of al maakt men het gebied der 
absolute rechten op onstoffelijke goederen nog zoo breed, dan toch moet men erkennen, dat elk onderdeel van 
het begrip naar zijn eigen aard moet worden ontwikkeld en evenzeer geregeld. 

12 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. Dit probleem kan echter door de rechter niet adequaat worden opgelost. Het is een 
taak voor de wetgever. (r.o.3.20) Uit bij het Ministerie van Justitie ingewonnen inlichtingen is de Pres. geble-
ken dat een wettelijke regeling van het onderhavige probleem op korte termijn kan worden verwacht. (...) (r.o. 
21) Een regeling van de strekking als voornoemd heeft de fijnmazigheid die een door de rechter op te leggen 
verbod als i.c. gevraagd (maar op gronden als voormeld rechtens niet mogelijk geoordeeld) mist. Het 
probleem wordt via zulk een regeling over de hele linie aangepakt zonder dat het functioneren van verhuur-
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 Het lijkt inderdaad niet meer dan reëel om geen overspannen verwachtingen van 
het `wetgever-plaatsvervangerschap' van de rechter te koesteren, wanneer gecompli-
ceerde of fijnmazige regelgeving aan de orde zijn. Het belang van het ontbreken van 
wetgeving moet men echter ook niet overschatten.13 Zo is de rechter beter dan de 
wetgever in staat rekening te houden met de specifieke omstandigheden van het 
concrete geval. Hij kan bovendien het desbetreffende gebied stapsgewijs `verkennen' 
en gaandeweg de juridische bakens uit zetten, zonder dat hij direct `voor eens en 
voor al' de grenzen behoeft aan te geven. Op deze wijze is door de rechtspraak ook 
op bevredigende wijze bescherming verleend tegen de `slaafse nabootsing' van het 
uiterlijk van produkten, wat van de daarvoor in de plaats getreden bescherming onder 
de Benelux Tekeningen- en Modellenwet niet gezegd kan worden.14 Het ontbreken 
van een wettelijk kader verhinderde de Hoge Raad evenmin om met het portretrecht 
en de geschriftenbescherming intellectuele eigendomsrechten te erkennen waarvan 
de concrete beschermingsinhoud en -omvang nog niet vaststaat. 
 
6.4.2 RECHTSPOLITIEKE OVERWEGINGEN 
 
Van belang is evenzeer dat het ecarteren van de voor bescherming in aanmerking 
komende prestaties, alsmede het bepalen van de te verlenen bescherming, niet alleen 
vanuit een strikt juridische invalshoek beschouwd kan worden. Dit proces kent soms 
een aantal knopen die in de politieke arena doorgehakt dienen te worden.15  
 De perikelen rond het ontwerp van een Gebruiksmodellenwet vanwege de 
macro-economische implicaties daarvan zijn in dit opzicht illustratief. Na een positief 
advies van de door de Minister van Economische Zaken ingestelde Adviescommissie 
`Klein Octrooi' in december 1981 werd in 1985 een ontwerp voor een Gebruiksmo-
dellenwet ingediend.16 Vervolgens kwamen echter bezwaren van de Nederlandse 
industrie naar voren, die te grote voordelen voor buitenlandse concurrenten vreesde 
en economische nadelen voor de eigen positie. Dit deed dit wetsontwerp in de ijskast  

 
bedrijven, plaatotheken, etc. aan banden worden gelegd.  

13 Zie ook: Barendrecht, 1992, p. 250. 
14 Vgl. Verkade, 1985, p. 220-222. 
15 Zie ook: Barendrecht, 1992, p. 228 en p. 245. 
16 Zie Kamerstukken 19 534; Van der Kooij, NJB 1985, p. 14; Van Nieuwenhoven Helbach, BIE 1986, p. 203-

209; Verkade, O.M., 1986, p. 14; Mulder, BIE 1987, p. 59; De Ranitz, IER 1985, p. 7; Van Nieuwenhoven 
Helbach, 1989, nr 482. 
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belanden en het lijkt niet waarschijnlijk dat op afzienbare termijn een Gebruiksmo-
dellenwet nog het licht zal zien.17   
 Tegen deze achtergrond rijst de vraag in hoeverre het de rechter vervolgens vrij 
staat om in weerwil van deze `politieke patstelling' eventueel toch bescherming aan 
dergelijke prestaties te verlenen, die zich  ─  mede gelet op dit wetsontwerp  ─  
waarschijnlijk wel als éénlijnsprestatie laten kwalificeren.  
 Daargelaten de algemene problematiek van de bescherming van techniek,18 lijkt 
het in beginsel wijsheid dat de rechter zich terughoudend opstelt wanneer de politiek 
een dergelijk onderwerp ter hand heeft genomen, en dit vervolgens met een dergelij-
ke negatieve indicatie weer ter zijde legt. Daar staat tegenover dat in veel gevallen 
een niet optreden door de politiek niet of nauwelijks een indicatie over de wenselijk-
heid van een bepaalde regeling inhoudt, maar veel meer zijn oorzaak lijkt te vinden 
in politieke besluiteloosheid of desinteresse. In dat geval zal de rechter zich minder 
geremd behoeven te voelen.  
 De beschermingsmogelijkheden die de wetgever naast de verschillende 
wettelijke regelingen eventueel heeft willen openlaten, dan wel impliciet heeft willen 
uitsluiten  ─  de zogeheten positieve en negatieve reflexwerkingen  ─  zijn uiteraard 
van groot belang, omdat de voor de rechter overblijvende ruimte om te manoeuvre-
ren daar in belangrijke mate door wordt bepaald.19

 Een punt van overweging in dit verband dient nog te zijn dat de werkelijkheid 
soms weinig gemeen heeft met het idyllisch tafereel uit de handboeken, zoals Koop-
mans bij zijn kritische kanttekeningen over het voortwoekeren van `mini-
monopolies' opmerkte.20 Veelbetekend is wellicht dat ook Donner  ─  de voorganger 
van Koopmans als Nederlandse rechter in het Hof van Justitie  ─  zich reeds de vraag 
stelde of de juristen, die bij de geboorte van allerlei instellingen, niet alleen van het 
auteursrecht, als vroedvrouw optreden, wel altijd weten wat zij doen.21 Waar beiden 
op doelen zijn de grote economische belangen, die met exclusieve exploitatierechten 
gemoeid zijn, en waardoor allerhande lobby's gesponsord worden. Zo'n pressie leidt 
meer dan eens tot resultaat, omdat de tegendruk, die ten faveure van de 
mededinging, vaak niet door vergelijkbare belangengroepen wordt uitgeoefend: die 
tegendruk is organisatorisch gezien amorf, en in ons type besluitvormingssysteem 

 

                                                 
17 Zie: Brief Staatssecretaris van Economische Zaken d.d. 18 augustus 1988, Kamerstukken 19 534, nr 12; Van 

Nieuwenhoven Helbach, 1989, nr 482; Smorenburg, BIE 1992, p. 243 en Verkade, BIE 1992, p. 246. 
18 Zie daarover nader § 6.7.1. 
19 Zie daarover nader § 6.4.4. 
20 Koopmans, RM Themis 1983, p. 342. 
21 Donner, RM Themis 1975, p. 225. 
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betekent dit dat er meestal niet op wordt gelet, zoals Koopmans opmerkte.22 Zoals 
hij terecht overwoog kan zo het gevaar ontstaan dat de rechten van intellectuele 
eigendom gaan voortwoekeren, waardoor er steeds meer kleine monopolies ontstaan, 
die tenslotte maar bitter weinig te maken hebben met de eigenlijke ratio van de 
exclusiviteit.  
 Alhoewel op door de Koopmans ter adstructie van zijn betoog gekozen 
voorbeelden valt af te dingen,23 kan niet ontkend worden dat er in de economische 
werkelijkheid dergelijke krachten spelen, en het weinig heilzaam lijkt om daar de 
ogen voor te sluiten. Enige voorzichtigheid en een kritische beschouwing van al 
hetgeen zich als beschermenswaardig aandient lijkt dan ook slechts te getuigen van 
realiteitszin, hetgeen in het juridische debat zeker zijn vruchten afwerpt.  
 
6.4.3 ANALOGE WETSTOEPASSING 
 
De beperkingen die kleven aan hetgeen van de rechter gevraagd kan worden in zijn 
hoedanigheid van `wetgeverplaatsvervanger' brengen  ─  te zamen met hetgeen 
verder in het kader van de geboden terughoudendheid zoal van belang is  ─  naar 
mijn oordeel met zich dat het toekennen van ongeschreven exclusieve rechten bij 
voorkeur dient te geschieden wanneer de rechter in belangrijke mate kan terugvallen 
op een naar analogie toepasbaar wettelijk regime.24  
 Dit lijkt ook een rol te hebben gespeeld bij de jurisprudentie van de Hoge Raad 
over de geschriftenbescherming, waarin expliciet gerefereerd werd aan het naar 
analogie toe te passen reguliere auteursrecht. Ontbreekt een dergelijk naar analogie 
toe te passen regime  ─  en zal de rechter derhalve in beginsel geheel zelfstandig zijn 
weg dienen te vinden  ─  dan lijkt terughoudendheid eerder geboden.25  
 Dit brengt met zich dat de rechter vooral bescherming zal kunnen verlenen 
wanneer een prestatie grote gelijkenissen vertoont met een wettelijk beschermde 
prestatie. Naarmate de analogie zwakker is, zal de rechter eerder tot afwijzing 
moeten besluiten of voor een lichtere vorm van bescherming dienen te kiezen, zoals 
een aanspraak op een redelijke vergoeding in plaats van een verbod. Hetzelfde geldt 
voor de in concreto gevraagde bescherming. Naarmate deze grotere gelijkenis 
vertoont met de bescherming die de wetgever aan een analoge prestatie heeft toege-
kend, zal de rechter deze eerder kunnen toekennen. Wanneer daarentegen een gefun-
deerd verweer gevoerd kan worden dat aansluit bij een exceptie die de wetge-

 
22 Koopmans, RM Themis 1983, p. 342. Zie omtrent belangengroepen evenzeer: Grosheide, 1986, p. 27; Spoor, 

1990, p. 36; Teijl/Holzhauer, 1991, p. 7. 
23 Zie Wichers Hoeth, RM Themis 1984, p. 356 en Du Bois, AMR 1984, p. 33. 
24 Zie ook: Barendrecht, 1992, p. 244. 
25 Zie tevens § 1.4.2. 
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ver voor een analoge prestatie heeft erkend, zal de rechter eerder tot afwijzing dienen 
te besluiten. 
 
6.4.4 REFLEXWERKINGEN 
 
Bij de nadere invulling van de door de Hoge Raad in het Decca-arrest bedoelde 
terughoudendheid speelt evenzeer de betekenis van de bestaande intellectuele eigen-
domswetten een belangrijke rol. Daarbij is met name van belang of het bestaan of de 
opzet van een bepaalde intellectuele eigendomswet een aanwijzing geeft over de 
mate waarin de wetgever buiten het door de wet bestreken terrein een vergelijkbare 
bescherming voor vergelijkbare prestaties wenselijk of mogelijk achtte. Dit is de 
problematiek van de eventuele positieve of negatieve reflexwerking die aan een wet 
kan of moet worden toegekend.26 Nagegaan zal dienen te worden of de wetgever 
bepaalde prestaties juist vrij heeft willen laten  ─  een negatieve reflexwerking  ─  
dan wel of in de wet juist een aanknopingspunt voor bescherming gevonden kan 
worden; een positieve reflexwerking. Dit kan spelen terzake zowel bij de vraag of 
een bepaalde prestatie bescherming kan genieten, als ook bij de aard van die bescher-
ming.27

 De vraag rijst dan welke reflexwerking aan de verschillende intellectuele eigen-
domswetten dient te worden toegekend voor de beschermingsmogelijkheden van niet 
door een wet beschermde concrete immateriële objecten.   
 Alleen de Benelux Merkenwet, de Benelux Tekeningen- en Modellenwet en de 
Wet op de Naburige Rechten bevatten bepalingen, waarin de negatieve reflexwer-
king van de wet uitdrukkelijk aan de orde komt. Art. 12 BMW geeft met zoveel 
woorden aan dat aan die wet geen negatieve reflexwerking mag worden toegekend 
voor tekens, die niet als merk in de zin van die wet worden beschouwd. Art. 14 lid 5 
BTMW leert dat de BTMW-wetgever voor feiten die alleen een inbreuk op een 
tekening of model inhouden een eventuele bescherming op grond van het gemene 
recht uitdrukkelijk heeft willen uitsluiten.28 In hoeverre het gemene recht bescher-
ming kan verlenen aan objecten die niet als een tekening of model in de zin van die 
wet dienen te worden aangemerkt, komt in deze bepaling echter niet aan de orde. 
Artikel 34 WNR bepaalt expliciet dat de voorgaande artikelen van die wet een 
beroep op art. 6:162 BW onverlet laten. Daarmee kan aan die wet geen negatieve 
reflexwerking worden toegekend, zodat bijv. ook Amerikaanse uitvoerende kunste-

 

                                                 
26 Vgl. C.A. Boukema, 1966, p. 52; Verkade, O.M., 1986, nr 11-15. 
27 Vgl. Verkade, O.M., 1986, nr 11. 
28 Zie BenGH, 21 december 1990, NJ 1991, 429 (Prince/Van Riel). 
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naars bescherming kunnen blijven genieten, hoewel de Verenigde Staten niet tot de 
Conventie van Rome zijn toegetreden.29

 De overige intellectuele eigendomswetten bevatten geen bepalingen waarin de 
reflexwerkingen van die wetten aan de orde komt, en ook de geschiedenis van die 
wetten geeft voor de beantwoording van die vragen nauwelijks aanknopingspun-
ten.30

 Maeijer heeft het standpunt ingenomen dat in beginsel steeds een negatieve 
reflexwerking aan een intellectuele eigendomswet zou dienen te worden toegekend. 
Hij was van oordeel dat naast de in de wet beschermde belangen in beginsel geen 
plaats is voor bescherming van niet door de wet erkende vermogensbelangen.31

 Van Nieuwenhoven Helbach is van oordeel dat in beginsel het gemene recht een 
aanvullende werking kan hebben. Vervolgens stelt hij dat alleen de Benelux Merken-
wet en de Handelsnaamwet geen uitputtend karakter dragen. Aan de Rijksoctrooiwet, 
de Auteurswet, de Benelux Tekeningen- en Modellenwet en de Zaaizaad- en 
Plantgoedwet32 kent hij echter een negatieve reflexwerking toe.33  
 Een argument dat Van Nieuwenhoven Helbach daarvoor hanteert is dat de 
wetgever bij de Rijksoctrooiwet en de Zaaizaad- en Plantgoedwet het systeem heeft 
gehanteerd dat het recht slechts ontstaat na onderzoek en verlening van overheids-
wege. Het komt mij voor dat het enkele bestaan van een dergelijk systeem op zich 
nog niet tot de conclusie behoeft te leiden dat de wetgever bescherming krachtens het 
gemene recht niet toelaatbaar zou achten. Voor deze rechten geldt dat nieuwheid  ─  
en voor een octrooi ook uitvindingshoogte  ─  een vereiste is, en dat deze rechten 
slechts van kracht zijn voor een relatief korte duur van vijftien tot vijfentwintig jaar 
voor een nieuw ras en twintig jaar voor een octrooi. Het is niet ondenkbaar dat de 

 
29 Vgl. Spoor/Verkade, 1993, nr 362. Zie ook de parlementaire behandeling op dit punt, waaruit blijkt dat zowel 

de Staatssecretaris als de Tweede Kamer dit unaniem onderschreven. 
30 Vgl. Verkade, O.M., 1986, nr 12 (b). 
31 Vgl. Maeijer, Hermesdorf-bundel, 1965, p. 217: Deze keuze van de wetgever dient te worden gerespecteerd: 

ook in die zin, dat vermogensbelangen die in de ogen van de wetgever niet voor verheffing tot subjectief recht 
in aanmerking kwamen, niet alsnog door de rechter als zodanig kunnen worden erkend. Ook in zoverre doet 
het primaat van de wetgever zich gelden. 

 Zie ook: Maeijer, Dorhout Mees-bundel, 1974, p. 225: In het bijzonder heb ik benadrukt, dat de keuze van de 
wetgever ook in deze zin dient te worden gerespecteerd: dat vermogensbelangen die in de ogen van de 
wetgever niet voor verheffing tot subjectief recht in aanmerking komen, niet alsnog door de rechter als 
zodanig kunnen worden erkend. 

32 Van Nieuwenhoven Helbach, 1989, nr 1210 (Row), 1213 (Aw), 1216 (BTMW) en 1219 (ZPW). Hij laat zich 
niet uit over de Chipswet, maar aangenomen lijkt te mogen worden dat hij terzake van die wet hetzelfde 
standpunt inneemt. 

33 Van Nieuwenhoven Helbach, 1989, nr 1229: De rechten worden buiten de grenzen van die wet niet erkend of 
beschermd. Onrechtmatigheid krachtens het gemene recht kan dus niet op het enkele gebruikmaken van de 
betrokken geestesprodukten worden gebaseerd, maar moet in andere omstandigheden haar grondslag vinden. 
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rechter in een procedure  ─  afhankelijk van de stellingen van partijen  ─  nader dient 
te onderzoeken en vast te stellen of aan de verschillende voorwaarden voor 
bescherming is voldaan, maar een dergelijk systeem lijkt vooralsnog weinig prak-
tisch, gezien de bijzondere expertise die steeds vereist zal zijn. Bovendien zullen de 
kosten voor partijen in een procedure dan waarschijnlijk substantieel zijn, waardoor 
de rechtsgelijkheid van (potentiële) gedaagden wellicht in de knel komt en ook de 
mogelijkheid van misbruik van (proces)recht reëel lijkt. Het bestaan van een 
verleningsysteem laat zich mijns inziens door dergelijke overwegingen zeer goed 
rechtvaardigen, maar dat brengt nog niet direct met zich dat uit het enkele bestaan 
van een dergelijk systeem afgeleid zou moeten worden dat de wetgever een negatie-
ve reflexwerking voor ogen stond.   
 Het belangrijkste argument van zowel Maeijer als Van Nieuwenhoven Helbach 
is de stelling dat sprake zou zijn van een nauwkeurige afweging van de wetgever om 
alleen maar de door de wet beschermde objecten beschermenswaardig te achten. Dit 
standpunt lijkt mij te getuigen van een beeld van het wetgevingsproces dat niet 
geheel aansluit bij de werkelijkheid. Het tot stand komen van een bepaalde intellec-
tuele eigendomswet is veelal de resultante van lobby's van belangengroepen en 
internationale ontwikkelingen, die de wetgever er toe brengen een bepaald object 
wettelijke bescherming te verlenen.34 De wetsgeschiedenissen van de verschillende 
wetten bevat echter nauwelijks aanknopingspunten voor de stelling dat daarbij sprake 
zou zijn van een welbewust  ─  laat staan voortdurend - beleid van de wetgever dat er 
op gericht zou zijn  ─  en ook ten gevolge zou hebben  ─  dat steeds die objecten, 
welke regering en parlement beschermenswaardig achten, zich ook daadwerkelijk in 
een wettelijke bescherming mogen verheugen.  
 Van enig beleid kan men in dit opzicht naar mijn mening zelfs nauwelijks 
spreken. Het zijn veeleer tijdgebonden politieke invloeden en economische belangen, 
die bepalen of bepaalde prestaties zich al dan niet in de aandacht van de wetgever 
mogen verheugen, waarbij het vervolgens nog maar de vraag is of die belangstelling 
resulteert in wetgeving. De enkele omstandigheid dat een prestatie wettelijke 
bescherming geniet zegt in beginsel niet veel meer dan dat de wetgever de bescher-
menswaardigheid van die prestatie heeft erkend. Daaruit kan op zichzelf echter niet 
direct een oordeel van de wetgever over het al dan niet beschermenswaardig zijn van 
andere immateriële objecten worden afgeleid. Zoals Bodenhausen opmerkte zijn de 
door de wetgever getrokken grenzen betrekkelijk willekeurig.35

 

                                                 
34 Vgl. Koopmans, RM Themis 1983, p. 342; Grosheide, 1986, 27; Spoor 1990, p. 36; Teyl/Holzhauer,  1991,  p. 

7. 
35 Bodenhausen, BIE 1954, p. 58. Vgl. Verkade, O.M., 1986, nr 12 (b). 
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 Evenzeer lijkt mij van belang dat zowel de Rijksoctrooiwet van 1910 als de 
Auteurswet van 1912 tot stand kwamen in een periode dat de Hoge Raad in zijn 
jurisprudentie een restrictief standpunt over de onrechtmatige daad had ingenomen. 
Men kan daardoor voor die wetten moeilijk van een wil van de wetgever spreken, nu 
die op dat moment geen rekening diende te houden met het verlenen van bescher-
ming op grond van het gemene recht.36  
 Het merendeel van de schrijvers is dan ook van oordeel dat op grond van het 
gemene recht bescherming aan niet-wettelijk beschermde prestaties kan worden 
verleend, tenzij een bepaalde wet of wetsgeschiedenis een duidelijke negatieve 
indicatie geeft. In het algemeen wordt alleen aan de Rijksoctrooiwet een duidelijke 
negatieve reflexwerking voor het domein der techniek toegekend.37   
 Ik meen dat een indicatie voor de juistheid van dit standpunt ook gevonden kan 
worden in het Decca-arrest.38 Wanneer de Hoge Raad immers evenzeer van oordeel 
zou zijn dat buiten de verschillende intellectuele eigendomswetten geen ruimte zou 
zijn voor het toekennen van een vergelijkbare bescherming  ─  eventueel in navol-
ging van Nieuwenhoven Helbach39 met een uitzondering voor het merk en de han-
delsnaam  ─  had hij zich immers kunnen beperken tot een dergelijke opmerking. 
Door echter de mogelijkheid van het toekennen van dergelijke rechten niet uit te 
sluiten en algemene richtlijnen daarvoor te geven  ─  terughoudendheid en éénlijn-
sprestatie  ─  kan men naar mijn mening concluderen dat ook de Hoge Raad in het 
algemeen geen negatieve reflexwerking aan de verschillende intellectuele eigen-
domswetten toekent. 
 
6.5 MOGELIJKHEDEN: ONGESCHREVEN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN 
 
De verschillende overwegingen die een rol dienen te spelen bij de rechterlijke 
oordeelsvorming en tot terughoudendheid aanleiding kunnen geven zijn derhalve 
belangwekkend, maar brengen niet met zich dat het toekennen van een bescherming  

 
36 Vgl. Van Haersolte, Meijers-bundel, 1935, p. 583; Verkade, O.M., 1986, nr 12 (b). 
37 Vgl. Meijers, noot bij HR 28 juni 1929, NJ 1929, 1750, (Holeproof Hosiery); Drucker, RM Themis 1931, p. 

314; De Beaufort, 1932, p. 24 (auteursrecht); Van Haersolte, Meijers-bundel, 1935, p. 582 e.v.; Bodenhausen, 
BIE 1937, p. 29; Pfeffer, 1938, p. 292-313; Veldkamp, 1940, p. 30; Van Wageningen, preadvies, HNJV 1941, 
p. 22, p. 47, p. 54, p. 76, p. 77-79; Beerman, preadvies NJV, HNJV 1941, p. 156; Van der Ven, 1941, p. 64-66; 
Van Oven, WPNR 4563; Bodenhausen, NJB 1954, p. 367; Slagter, preadvies NJV, HNJV 1963, p. 94; 
Verkade, O.M., 1986, nr 12 (b). Zie ook het parlementaire debat dat aan de tot stand koming van art 34 
WNBR vooraf ging, waarin zowel door de Staatssecretaris als door de Kamer als uitgangspunt werd genomen 
dat aanvullende bescherming als regel mogelijk is c.q. een negatieve reflexwerking in beginsel ontbreekt. 

38 HR 27 juni 1986, NJ 1987, 191 (Decca/Holland Nautic). 
39 Van Nieuwenhoven Helbach, 1989, nr 1228-1229. 
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die met een intellectueel eigendomsrecht vergelijkbaar is uitgesloten zou dienen te 
zijn. 
 Wanneer voldaan wordt aan de vereisten van een vergelijkbaar concreet 
immaterieel object - een éénlijnsprestatie  ─  en de exploitatie daarvan, is het 
toekennen van een ongeschreven exclusief recht  ─  en derhalve een met een 
wettelijk intellectueel eigendomsrecht niet alleen  vergelijkbare, maar zelfs identieke 
bescherming  ─  in beginsel mogelijk, tenzij één of meer van de hiervoor bedoelde 
terughoudendheids-overwegingen een duidelijke contra-indicatie geeft. Dit betekent 
derhalve dat de rechter als regel ongeschreven intellectuele eigendomsrechten kan 
toekennen in geval van het exploiteren van éénlijnsprestaties.  
 Het lijkt mij dat aan de concrete immateriële objecten die voor bescherming in 
aanmerking kunnen komen ook geen andere voorwaarden gesteld behoeven te 
worden dan de voorwaarden die voor vergelijkbare, door de wet beschermde, 
prestaties gesteld worden. Anders dan Van Nieuwenhoven Helbach40 en Cohen 
Jehoram41 acht ik het in ieder geval niet juist om te veronderstellen dat een dergelij-
ke bescherming alleen maar aan de orde zou kunnen zijn wanneer de bewuste 
prestatie zich reeds in de belangstelling van de wetgever of een verdrag mag verheu-
gen. Een dergelijke beperking kan ook niet in het Decca-arrest gelezen worden en 
lijkt mij evenmin gerechtvaardigd. De door Van Nieuwenhoven Helbach42 opgewor-
pen vragen over de mate waarin en de omstandigheden waaronder éénlijnsprestaties 
binnen artikel 6:162 BW bescherming kunnen genieten, zijn zeker op hun plaats, 
maar de daaraan verbonden onzekerheden dienen mijns inziens niet overschat te 
worden. Ook de omvang van bijv. de geschriftenbescherming is immers door de 
Hoge Raad nader invulbaar verklaard en evenmin op eenvoudige wijze te bepalen.43 
Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor het commerciële portretrecht en heeft de 
jurisprudentie er evenmin van weerhouden dit recht te erkennen en daaraan invulling 
te geven. 
 Men dient ook voor ogen te houden dat de vraag of de rechter gelet op de in acht 
te nemen terughoudendheid in een concreet geval al dan niet bescherming behoort te 
verlenen, een andere is dan de vraag welke prestaties als éénlijnsprestatie kunnen 
worden aangemerkt. Dit laatste vergt slechts een analyse van de aard van de prestatie 
en de mogelijk van belang zijnde rechtsgronden voor toekenning van een intel-
lectueel eigendomsrecht. Dit is een aangelegenheid die grotendeels in de 
studeerkamer kan plaatsvinden. Dit ligt duidelijk anders bij de vraag of de geboden 

 

                                                 
40 Noot onder HR 22 juni 1986, NJ 1987, 191 (Decca/Holland Nautic). 
41 Noot onder Decca/Holland Nautic, AA 1988, p. 257. 
42 Noot onder HR 22 juni 1986, NJ 1987, 191 (Decca/Holland Nautic). 
43 Zie Wichers Hoeth, 2000 weken rechtspraak, 1978, p. 93-94. 
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terughoudendheid in een concreet geval tot de conclusie moet leiden dat  ─ wanneer 
de overeenkomsten met een in een wet geregelde situatie enigszins magertjes 
afsteken bij de verschillen  ─  de rechter de eis behoort af te wijzen. Wanneer men 
van oordeel is dat er sprake van een éénlijnsprestatie is, betekent dat nog niet dat 
daarmee de weg voor het toekennen van bescherming geëffend is. Integendeel, 
vervolgens dient nog een weg te worden afgelegd die met vele voetangels en klem-
men bezaaid kan zijn. 
 
6.6 AARD BESCHERMING 
 
6.6.1 EXCLUSIEF RECHT OF RECHT OP REDELIJKE VERGOEDING 
 
De wettelijke intellectuele eigendomsrechten bestaan primair uit exclusieve rechten. 
De omstandigheid dat een recht niet op de wet gebaseerd is, behoeft op zichzelf niet 
met zich te brengen dat de rechthebbende genoegen zou moeten nemen met een 
zwakkere beschermingsvorm, zoals alleen maar een aanspraak op een redelijke 
vergoeding in plaats van een verbodsrecht. Een exclusief recht is in beginsel het 
aangewezen middel om de rechthebbende optimale exploitatie-mogelijkheden te 
bieden.  
 Zoals De Savornin Lohman reeds in 1870 opmerkte44 zijn intellectuele eigen-
domsrechten primair een middel om een beloning te realiseren. Dit werd ook door de 
Hoge Raad in zijn eerste Elvis Presley-arrest nog eens onderschreven.45 Het exclu-
sieve recht is geen doel op zich.46 Het doel is om de rechthebbende in de gelegenheid 
te stellen het object te gelde te maken. Daarbij dient in het achterhoofd gehouden te 
worden dat deze rechten erkend worden, omdat het algemeen belang daar evenzeer 
mee gediend is doordat de beschermde prestaties de verdere ontwikkeling van `het 
culturele erfgoed' kunnen bevorderen.    
 Aan een exclusief verbodsrecht kunnen bezwaren kleven, omdat de beschik-
baarheid van het beschermde object als zodanig, dan wel de beschikbaarheid tegen 
een redelijke prijs of binnen een aanvaardbaar tijdsbestek in het gedrang kunnen

 
44 De Savornin Lohman, 1870, p. 55: Exclusief recht aangezien ik niet alles ineens kan verkopen en dit het beste 

middel is om een gerechtvaardigde beloning te realiseren. Zie ook: Verkade, 1976, p. 2. en daarover Cohen 
Jehoram, NJB 1977, p. 636. 

45 HR 24 februari 1989, NJ 1989, 701 (Elvis Presley). 
46 Een uitzondering hierop wordt slechts gevormd voor zover het exclusieve recht tevens het - persoonlijk-

heidsrechtelijk getinte - recht omvat om tot eerste openbaarmaking van het object te besluiten. 
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komen.47 Dit kan met name bezwaarlijk zijn, wanneer daar een algemeen belang van 
enige importantie  ─  zoals bijv. de volksgezondheid  ─  mee gemoeid is.  
 Het niet binnen een redelijk tijdsbestek beschikbaar komen lijkt ook bezwaarlijk 
wanneer het verkrijgen van toestemming vooraf praktisch niet realiseerbaar is, maar 
wel vaststaat dat de rechthebbende waarschijnlijk genoegen zal nemen, dan wel 
genoegen behoort te nemen, met een redelijk vergoeding. Dit laatste is bijv. het geval 
bij de secundaire exploitatie van de prestaties van uitvoerend kunstenaars door 
middel van de uitzending van een op een fonogram vastgelegde uitvoering.48 Daarbij 
speelt een rol dat bij de verdere exploitatie van het voorwerp veelal evenzeer 
substantiële economische belangen van derden  ─  zoals omroeporganisaties - 
gemoeid zijn. In dergelijke gevallen lijkt aan de bezwaren die aan de toekenning van 
een exclusief recht kunnen kleven gewicht te moeten worden toegekend, hetgeen 
aanleiding zou kunnen zijn om in plaats van een exclusief recht slechts een recht op 
een redelijke vergoeding te erkennen.  
 Dit laat echter onverlet dat het exclusieve recht als uitgangspunt genomen dient 
te worden. De rechthebbende heeft in beginsel aanspraak op de exclusieve exploitatie 
van het voorwerp van zijn recht, zodat de rechter als regel een verbod dient uit te 
spreken. Deze hoofdregel is ook neergelegd in art. 3:296 lid 1 BW, waarin bepaald 
wordt dat  ─  kort gezegd  ─  hij die jegens een ander gehouden is iets na te laten, 
daartoe door de rechter, op vordering van de gerechtigde wordt veroordeeld. Daarbij 
komt aan de rechter in beginsel ook geen discretionaire bevoegdheid toe.49 Een 
rechthebbende heeft als regel ook behoefte aan zo'n verbodsrecht, al was het maar 
omdat hij voor een optimale exploitatie van zijn recht veelal exclusiviteit zal moeten 
kunnen bieden.50

 Onder vooropstelling van deze hoofdregel dient vervolgens aanvaard te worden 
dat een rechthebbende in een aantal gevallen slechts aanspraak zal dienen te kunnen 
maken op een redelijke vergoeding, wanneer een algemeen belang of een zwaarwe-
gend persoonlijk belang van een of meer derden daar aanleiding toe geven.51 Art. 
6:168 lid 1 BW geeft daarvoor tegenwoordig ook een wettelijke basis door te 
bepalen dat de rechter een vordering strekkende tot een verbod van een onrechtma-
tige gedraging kan afwijzen wanneer deze gedraging op grond van zwaarwegende 

 

                                                 
47 Vgl. Verkade, 1976, p. 4. 
48 Zie in dit verband ook art. 7 lid 1 WNR 
49 Vgl. Van Nispen, 1978, p. 176; Verkade, Van der Grinten-bundel, 1984, p. 570. 
50 Vgl. Boekman, BIE 1966, p. 29 en Cohen Jehoram, NJB 1977, p. 636. 
51 Een toepassing daarvan is te vinden in het - later door de Hoge Raad (NJ 1987, 191) gecasseerde - arrest van 

het Hof Arnhem (Computerrecht 1985, p. 34) inzake Decca/Holland Nautic, waarin Holland Nautic slechts 
werd verboden ontvangers in het verkeer te brengen zonder enige redelijke vergoeding aan Decca te voldoen. 
Zie over die redelijke vergoeding ook: Pres. Rotterdam, 12 maart 1986, KG 1986, 167 (Holland 
Nautic/Decca). 

193 
Van Engelen – Prestatiebescherming – 1994 



Hoofdstuk 6: Mogelijkheden tot prestatiebescherming 
 

 

                                                

maatschappelijke belangen behoort te worden geduld, waarbij de benadeelde zijn 
recht op schadevergoeding behoudt.52 Bij zwaarwegende maatschappelijke belangen 
lijkt in dit verband overigens vooral gedacht te moeten worden aan situaties, waarin 
uitoefening van een exclusief recht in beginsel als misbruik van dat recht  ─  zoals 
dat tegenwoordig in art. 3:13 BW is neergelegd  ─  zou kunnen worden aange-
merkt.53 Daarmee zou het intellectuele eigendomsrecht ook aansluiten bij de tendens 
tot vermaatschappelijking van het recht, zoals die zich ook bij het eigendomsrecht op 
materiële goederen heeft voorgedaan.54  
 De bezwaren die in dit verband aan de uitoefening van een exclusief recht 
kunnen kleven en met zich kunnen brengen dat slechts een aanspraak op een 
redelijke vergoeding kan erkend worden lijken in beginsel in gelijke mate voor 
geschreven en ongeschreven rechten te gelden. Omdat bij ongeschreven rechten een 
direct toepasselijk wettelijk kader  ─  en de daarin vervatte door de politiek 
gefiatteerde `checks and balances'  ─  ontbreken, lijkt het aannemelijk dat de rechter 
wellicht toch eerder dan bij een wettelijk intellectueel eigendomsrecht tot het bestaan 
van een recht op een redelijke vergoeding in plaats van een exclusief recht zal dienen 
te concluderen. 
 
6.6.2 EXPLOITATIEVORMEN 
 
Tegen welke exploitatievormen kan de rechthebbende op een ongeschreven intellec-
tueel eigendomsrecht zich verzetten? Als uitgangspunt dient te worden genomen dat 
ongeschreven intellectuele eigendomsrechten in beginsel bescherming bieden tegen 
iedere vorm van exploitatie  ─  rechtstreeks commercieel gebruik  ─  van de desbe-
treffende éénlijnsprestatie. Daarmee is echter nog niet gezegd dat in concreto ook 
steeds tegen iedere vorm van exploitatie bescherming geboden kan worden.  
 Zo zullen voor een ongeschreven intellectueel eigendomsrecht in beginsel 
dezelfde beperkingen hebben te gelden als de beperkingen die van toepassing zijn op 
een eventueel naar analogie toepasbaar wettelijk regime. Dit brengt bijv. met zich dat 
thans voor de aan het auteursrecht verwante rechten in beginsel geen bescherming 
voor de verhuur van rechtmatig in het verkeer gebrachte exemplaren verleend kan 
worden, nu de Hoge Raad in zijn arrest van 20 november 1987 oordeelde dat de  

 
52 Vgl. Van Nispen, 1978, nr 171; Verkade, Aangepaste veroordelingen, Van der Grinten-bundel, 1984, p. 571. 
53 Zoals Van Nispen (1978, nr 171) aangeeft is art. 6:168 lid 1 NBW in beginsel ook slechts een uitwerking van 

het misbruikverbod en als zodanig wellicht zelfs overbodig naast art. 3:13 NBW. 
54 Vgl. Verkade, 1976, p. 5 en p. 14-17. 
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auteursrechthebbende zich op grond van zijn auteursrecht niet tegen een dergelijke 
secundaire openbaarmaking kan verzetten.55  
 Aan deze beperking van de auteursrechtelijke bescherming lijkt ook een 
duidelijke negatieve reflexwerking te moeten worden toegekend nu de wetgever in 
de Wet op de Naburige Rechten aan de uitvoerend kunstenaar, de producent van een 
fonogram en de omroeporganisatie evenmin het recht heeft toegekend zich tegen een 
dergelijke verhuur te verzetten. De wetgever gaf overigens wel aan dat zodra het au-
teursrechtelijke regime zal veranderen, deze rechten evenzeer zullen volgen.56 Dat 
dient ingevolge de Europese Richtlijn van 19 november 1992 per 1 juli 1994 een feit 
te zijn.57

 In het bijzonder wanneer een naar analogie toepasbaar wettelijk intellectueel 
eigendomsrecht ontbreekt, zal de rechter zich dienen te onthouden van het verlenen 
van bescherming wanneer zwaarwegende algemene belangen zich daartegen verzet-
ten. Bij gebreke van dergelijke belangen lijkt echter aangenomen te mogen worden 
dat de rechter als regel bescherming kan bieden tegen de exploitatie van een éénlijn-
sprestatie. 
 
6.6.3 DUUR 
 
De intellectuele eigendomsrechten kenmerken zich ook doordat deze wetten slechts 
gedurende een bepaalde periode bescherming verlenen. Deze beschermingsduur 
verschilt bovendien van wet tot wet. Zo verleent de Auteurswet een bescherming tot 
vijftig jaar na het overlijden van de maker. Een octrooi daarentegen wordt verleend 
voor een periode van twintig jaar na de aanvragedatum. De Benelux Tekeningen- en 
Modellenwet kent op zijn beurt slechts een maximale beschermingsduur van vijftien 
jaar na de depotdatum. Het merken- en het handelsnaamrecht onderscheiden zich van 
de overige intellectuele eigendomsrechten omdat daarbij geen sprake is van een 
tevoren vastgestelde beschermingsduur. Deze is bij deze onderscheidingsprestaties 
gekoppeld aan de periode dat deze onderscheidingsmiddelen gebruikt worden.  
 Na het verstrijken van deze beschermingsduur valt het object van de bescher-
ming in beginsel in het publiek domein. Deze beperkte beschermingsduur van 

 

                                                 
55 HR 20 november 1987, NJ 1988, 280 (Stemra/Free Record Shop). Vgl. terzake van de producenten van 

fonogrammen: Pres. Haarlem, 10 juli 1987, IER 1987, p. 99 (NVPI/Music Rent).  
56 Vgl. Art. 2 lid 2, art. 5 lid 2 en art. 7 lid 2 WNR; MvT, Kamerstukken 21244, nr 3, p. 12, p. 15 en p. 18. 
57 Richtlijn 92/100/EEG van de Raad van 19 november 1992 betreffende het verhuurrecht, het uitleenrecht en 

bepaalde naburige rechten op het gebied van intellectuele eigendom, Pb 27.11.92, L 346/61. Zie inmiddels 
Kamerstukken 23.247 betreffende wijziging van de Auteurswet 1912 en de Wet op de Naburige Rechten 
betreffende het verhuurrecht, het uitleenrecht en bepaalde naburige rechten op het gebied van de intellectuele 
eigendom. 
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intellectuele eigendomsrechten is wezenlijk voor die rechten en wordt ingegeven 
door het algemeen belang dat vereist dat dergelijke prestaties slechts gedurende een 
beperkte periode gemonopoliseerd kunnen worden.58

 Zoals Verkade59 aangaf is het tegen deze achtergrond dan ook voor de hand 
liggend dat ook de door de rechter op grond van het gemene recht te verlenen be-
scherming een tijdelijk karakter heeft. In 1983 sprak hij daarbij nog de verwachting 
uit dat deze problematiek bij de slaafse nabootsing veel van zijn belang zou hebben 
verloren, door het in werking treden van de BTMW per 1 januari 1975. Het arrest 
van de Hoge Raad van 31 mei 1991 inzake Borsumij/Stenman leert echter anders60. 
In die zaak diende de Hoge Raad zich uit te spreken over de vraag of de bescher-
mingsduur van 15 jaar, zoals de BTMW die kent, een reflexwerking heeft op de duur 
van de bescherming tegen slaafse nabootsing op grond van ongeschreven recht, die 
nog verleend kan worden aan modellen die dateren van vóór 1 januari 1975. De 
Hoge Raad oordeelde dat de wetsgeschiedenis van de BTMW leert dat de Benelux-
wetgever de door het Nederlands recht geboden bescherming, waarvan de Benelux-
wetgever destijds aannam dat deze in beginsel onbeperkt van duur zou zijn, niet heeft 
willen beknotten. Om die reden oordeelde de Hoge Raad dat aan de BTMW géén 
argument voor een beperking van de beschermingsduur ontleend zou kunnen 
worden. Op zich is dit juist, in die zin dat dit een kwestie is van nationaal recht, en 
niet van Benelux recht en de Benelux-wetgever dit nationale recht niet heeft willen 
aantasten. Dit laat echter onverlet dat naar nationaal recht even goed gronden voor 
beperking van de duur van de bescherming kunnen bestaan en de rechter daar in 
beginsel ook de mogelijkheden toe bezit.  
 Naar aanleiding van het argument dat monopolies voor onbepaalde tijd in het 
handelsverkeer onwenselijk zijn, overwoog de Hoge Raad in Borsumij/Stenman dat 
naar nationaal recht geen reden voor beperking zou bestaan omdat de bescherming 
van een model krachtens de BTMW anders van karakter zou zijn dan de bescher-
ming op grond van onrechtmatige daad. Zoals reeds uiteengezet61 lijken deze 
overwegingen van de Hoge Raad op onjuiste gronden te berusten nu niet goed valt in 
te zien waarin deze bescherming tegen slaafse nabootsing zich in materieel opzicht 
wezenlijk zou onderscheiden van de door de BTMW verleende bescherming. Het 
komt mij dan ook voor dat dit arrest weinig gelukkig is.  

 
58 Vgl. § 5.4.1. 
59 Verkade, Van der Grinten-bundel, 1984, p. 567-568 en 1986, nr 144 (b). Zie ook: Van Nispen, O.D., II. nr 222. 
60 HR 31 mei 1991, NJ 1992, 391 (Borsumij/Stenman). 
61 Zie § 2.4.3. 
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 De President van de rechtbank Den Haag oordeelde in zijn vonnis van 11 
december 198762 dat de bescherming op basis van onrechtmatige daad niet in tijd 
gelimiteerd is en dat juist die omstandigheid een van de aanleidingen voor het tot 
stand komen van de Benelux Tekeningen- en Modellenwet vormde. De President 
overwoog dat het stichten van nodeloze verwarring kennelijk te allen tijde 
onrechtmatig geoordeeld werd, maar maakte het verschil met de tijdelijke BTMW-
bescherming niet duidelijk.63

 Het Hof Den Haag was in zijn arrest van 14 september 1989 in de zaak Thermo-
cet/Citroen over de nabootsing van het uiterlijk van handendrogers tot een ander 
oordeel gekomen.64 Het Hof gebruikte het bestaan van de BTMW juist als argument 
voor een in de tijd beperkte beschermingsduur op grond van onrechtmatige daad. Het 
Hof overwoog dat de beschermingsduur die de BTMW kent de neerslag zou zijn van 
een maatschappelijke zorgvuldigheidsnorm, die ten tijde van de invoering van die 
wet de heersende zou zijn en het Hof niet was gebleken dat die norm in de 
tussenliggende periode veranderd was. Bij de `historische juistheid' van deze overwe-
ging kunnen vraagtekens geplaatst worden, nu het de Hoge Raad in Borsumij/Sten-
man niet gelukte een dergelijke neerslag van een destijds geldende zorgvuldigheids-
norm te ontwaren. Dat doet er echter niet aan af dat met de door het Hof aangebrach-
te beperking in de tijd van de gegeven bescherming ingestemd kan worden, nu de 
door de BTMW en het slaafse nabootsingsleerstuk beschermde prestaties identiek 
zijn en er geen rechtvaardiging voor een verschillende beschermingsduur 
aangegeven lijkt te kunnen worden. 
 Het Hof Amsterdam kwam in zijn arrest van 28 juni 1990 in de zaak Newlong 
Holland/Fischbein evenzeer tot een beperking in de tijd van de gegeven bescherming 
tegen nabootsing van het uiterlijk van naaimachinekoppen.65 Het Hof achtte het in 
dat kort geding niet onwaarschijnlijk dat de bodemrechter, gelet op de recente 
ontwikkelingen in rechtspraak en literatuur, zou beslissen dat het verbod een 
beperkte duur diende te hebben. Opvallend is dat het Hof daarvoor als argument 
gebruikte de vergelijkbaarheid van de prestaties, waarmee het Hof  ─  mijns inziens 
terecht66  ─  een andere standpunt innam dan de Hoge Raad daarna in Borsu-
mij/Stenman zou huldigen. Het Hof overwoog vervolgens dat de precieze duur van 
het verbod zich in kort geding niet met voldoende mate van waarschijnlijkheid zou  

 

                                                 
62. Pres. Den Haag, 11 december 1987, IER 1988, nr 14, p. 31 (Kabeldoorvoeringen). 
63. Zie hieromtrent tevens Brinkhof (die als President vorenbedoeld vonnis wees) in zijn noot onder Hof Amster-

dam, 28 juni 1990, BIE 1991, p. 262 (Newlong Holland/Fischbein). 
64 Hof Den Haag, 14 september 1989, IER 1990, nr 37, p. 75 (Thermocet/Citroen). 
65 Hof Amsterdam, 28 juni 1990, BIE 1991, nr 70, p. 262, m.n. Brinkhof (Newlong Holland/Fischbein). 
66 Anders Brinkhof, BIE 1991, p. 257, noot bij HR 1 december 1989 (Monte/Kwikform). 
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laten voorspellen, omdat het onzeker is wanneer de duur van de bescherming zou 
moeten aanvangen. Tevens achtte het Hof in dit verband van belang dat onzeker was 
wat de invloed diende te zijn van de mate van gelijkwaardigheid van de wel en niet 
door de BTMW of de Rijksoctrooiwet beschermde prestaties en of uitsluitend daarbij 
aansluiting gezocht diende te worden. Op grond van de overweging dat, wanneer 
aansluiting gezocht zou worden bij de Rijksoctrooiwet de maximale beschermings-
duur twintig jaar zou bedragen, hanteerde het Hof uiteindelijk een termijn van 
twintig jaar.67  
 Deze arresten van het Hof Den Haag en het Hof Amsterdam illustreren dat het 
zeer wel mogelijk is een rechterlijk verbod in de tijd te beperken, hetgeen overigens 
ook buiten het terrein van de ongeoorloofde mededinging geen onbekend verschijn-
sel is.68 Welke duur in concreto zal moeten worden aangehouden zal niet altijd even 
gemakkelijk te bepalen zijn, evenals wanneer die beschermingsduur geacht moet 
worden een aanvang te hebben genomen. Deze problemen zijn echter niet uniek voor 
dit onderwerp en staan er dan ook niet aan in de weg dat een beperkte be-
schermingsduur voor ongeschreven intellectuele eigendomsrechten geboden en 
mogelijk is.69  
 
6.7 AARD PRESTATIES 
 
6.7.1 VRIJHEID VAN TECHNIEK 
 
Onder techniek kan verstaan worden datgene dat op een bepaald doel gericht is, 
ofwel  ─  zoals Quaedvlieg het omschrijft  ─  techniek ziet op apparatuur, 
verrichtingen of een bedrevenheid, die gericht zijn op een praktisch resultaat.70 Een 
belangrijke beperking bij het verlenen van bescherming aan niet door een 
intellectuele eigendomswet beschermde concrete immateriële objecten wordt 
gegeven door het beginsel dat techniek als regel geen bescherming dient te genie-
ten.71 Dit beginsel, dat aan het gehele systeem van intellectuele eigendomswetten 

 
67 Het komt mij voor dat gelet op de in beginsel sterke negatieve reflexwerking die aan de Rijksoctrooiwet dient 

te worden toegekend, in beginsel juist geen aansluiting bij de termijn van de Rijksoctrooiwet gezocht kan 
worden. Uit het gepubliceerde arrest blijkt ook slechts dat in essentie om slaafse nabootsing handelde, zodat 
aansluiting bij de BTMW mijns inziens meer voor de hand liggend was, hetgeen dan - mede ook gelet op de 
mate van waarschijnlijkheid dat de bodemrechter tot eenzelfde oordeel zou komen - het Hof er mijns inziens 
eerder toe had dienen te brengen om geen verbod uit te spreken, nu Fischbein reeds gedurende achttien jaar 
een feitelijk monopolie had gehad. 

68 Vgl. Van Nispen, O.D., II, nr 222. 
69 Vgl. ook: Verkade, Van der Grinten-bundel, 1984, p. 567-568. 
70 Quaedvlieg, 1987, p. 3. 
71 Zie § 5.4.2. 
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ten grondslag ligt, kan men omschrijven als het beginsel van de vrijheid van 
techniek. 
 Op dit beginsel wordt slechts een uitzondering gemaakt door het octrooirecht. 
Dat verleent slechts bescherming aan techniek op voorwaarde dat  ─  onder meer  ─  
de bewuste vinding voor een deskundige niet voor de hand liggend is en dus een 
inventieve bijdrage levert aan de stand der techniek. Wanneer dat echter niet het 
geval is kan een technische prestatie  ─  ook al is hij nog zo verdienstelijk  ─  geen 
aanspraak op bescherming maken. 
 Bij gebreke van een octrooi dient het derden vrij te staan om aan hun produkten 
een zo groot mogelijke deugdelijkheid en bruikbaarheid te geven. Daarvoor mogen 
zij gebruik maken van de inzichten en kennis die in andermans produkten tot 
uitdrukking komt, zoals de Hoge Raad bijv. in zijn slaafse nabootsings-jurisprudentie 
voorop stelde.72 Deze lijn is doorgetrokken in art. 2 BTMW dat aangeeft dat van 
bescherming is uitgesloten datgene wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een 
technisch effect. Dit beginsel ligt eveneens ten grondslag aan het merkenrecht, en 
wel in art. 1 lid 2 BMW waarin bepaald wordt dat driedimensionale vormen die een 
uitkomst op het gebied van de nijverheid opleveren niet als merk kunnen worden 
beschermd. Evenzeer klinkt dit beginsel door in het auteursrecht dat geen bescher-
ming verleent aan techniek als zodanig.73  
 Nu dit beginsel van de vrijheid van techniek zo algemeen aan het systeem van 
de intellectuele eigendomswetten ten grondslag ligt, dient daaraan in beginsel een 
sterke negatieve reflexwerking te worden toegekend. Dit beginsel van de vrijheid van 
techniek is één van de grondbeginselen van het intellectuele eigendomsrecht c.q. het 
recht inzake de ongeoorloofde mededinging, evenals bijv. het beginsel van de 
vrijheid van handel en bedrijf74 en de vrijheid van informatie.75 Er dient dan ook van 
uit gegaan te worden dat bij gebreke van een octrooirechtelijke bescherming géén 
bescherming verleend kan worden aan technische prestaties.  
 De omstandigheid dat de wetgever een ontwerp voor een Gebruiksmodellenwet 
heeft ingediend, lijkt mij geen ander licht hierop te werpen.76 Het wetsontwerp is 

 

                                                 
72 HR 26 juni 1953, NJ 1954, 90 (Hyster Karry Krane): Aangezien het, in het algemeen gesproken, aan een 

ieder moet vrijstaan om aan zijn industriële produkten een zo groot mogelijke deugdelijkheid en bruik-
baarheid te geven, is het - tenzij door een ander aan de Octrooiwet of Auteurswet ontleende rechten daaraan 
in de weg staan - niet verboden om te dien einde, ten eigen voordele en mogelijk tot nadeel van een 
concurrent, van in diens produkten geopenbaarde resultaten van inspanning, inzicht of kennis gebruik te 
maken, zelfs wanneer enkel tengevolge van dat gebruik maken tussen het eigen produkt en dat van den 
concurrent bij het publiek verwarring mocht kunnen ontstaan. 

73 Vgl. Quaedvlieg, 1987, p. 3-4, p. 21-22; Zie daarover ook: Hugenholtz, 1989, p. 31. 
74 Vgl. HR 27 juni 1986, NJ 1987, 191 (Decca/Holland Nautic). 
75 Vgl. art. 10 EVRM en art. 19 IVBP. Zie ook: Verkade, 1990. 
76 Kamerstukken 19534 (1985-1986). 
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inmiddels weer in de ijskast beland, vanwege de mogelijke negatieve macro-econo-
mische gevolgen voor de Nederlandse industrie.77 Van een duidelijke wens van de 
wetgever om gebruiksmodellen te beschermen lijkt dan ook niet gesproken te kunnen 
worden. De omstandigheid dat de wetgever de mogelijkheid van bescherming van 
gebruiksmodellen in overweging heeft genomen, lijkt mij niet van voldoende 
gewicht om aan te nemen dat bij gebreke van een wet die daarin voorziet ongeschre-
ven intellectuele eigendomsrechten op techniek erkend kunnen worden. Het beginsel 
van de vrijheid van techniek lijkt mij dermate fundamenteel dat de rechter daar bij 
gebreke van een wettelijke grondslag in beginsel aan gebonden is.78

 
6.7.2 GEESTELIJKE PRESTATIES 
 
Het octrooi- en auteursrecht bieden bescherming aan inventieve c.q. oorspronkelijke 
intellectuele of geestelijke prestaties. Object van de bescherming is een nieuwe, 
inventieve en technisch toepasbare gedachte of een oorspronkelijke, zintuiglijk 
waarneembare vormgegeven gedachte. Kenmerkend voor deze geestelijke prestaties 
is dat zij op verschillende wijzen en in verschillende gedaanten kunnen worden 
toegepast. De vraag rijst in dit verband in hoeverre ongeschreven intellectuele 
eigendomsrechten voor niet-inventieve of niet-oorspronkelijke geestelijke prestaties 
mogelijk zijn. 
 Ik meen dat daar in beginsel géén ruimte voor is. In het bijzonder bij de geeste-
lijke prestaties dient men voor ogen te houden dat als uitgangspunt heeft te gelden 
dat men andermans prestaties mag navolgen en van andermans inspanningen profijt 
mag trekken. Kennis en informatie is in beginsel vrij, zodat  ─  als regel  ─  een ieder 
daarvan gebruik mag maken, zonder schatplichtig te zijn aan eerdere generaties of 
aan degenen van wie men onderwijs heeft gekregen.79  
 
6.7.2.1 VRIJHEID VAN INFORMATIE 
 
Het beginsel van de vrijheid van informatie heeft zijn neerslag gekregen in art. 7 van 
de Grondwet, art. 10 EVRM en art. 19 IVBP,80 waarin de vrijheid om inlichtingen of 
denkbeelden te ontvangen of door te geven is omschreven. Dit beginsel is tevens 

 
77 Zie: Brief Staatssecretaris van Economische Zaken d.d. 18 augustus 1988, Kamerstukken 19534, nr 12. 
78 Anders Verkade, O.M., 1986, nr 19 (f) noot 17, die in beginsel ruimte open laat voor een aanvullende 

bescherming van techniek op grond van het gemene recht. 
79 Vgl. Mackaay, Computerrecht 1984/1985, Aflevering 6, p. 12, Verkade, preadvies NJV 1988, p. 40-43; 

Hugenholtz, 1989, p. 141-142; Verkade, 1990, p. 36. 
80 Vgl. Hugenholtz, 1989, p. 150; Verkade, 1990, p. 15. 
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verwoord in de art. 27 lid 3 van de Universele Verklaring van de Rechten van de 
Mens, luidende: Een ieder heeft het recht, vrijelijk deel te nemen aan het culturele 
leven van de gemeenschap, te genieten van kunst en deel te hebben aan 
wetenschappelijke vooruitgang en de vruchten daarvan.81 Het octrooi- of 
auteursrecht verschaffen weliswaar geen rechten op bepaalde informatie c.q. 
gegevens als zodanig,82 maar een zekere spanning tussen de informatievrijheid en 
deze intellectuele eigendomsrechten bestaat zeker.83 Die spanning is in het bijzonder 
aanwezig wanneer men de grenzen voor auteurs- of octrooirechtelijke bescherming 
zou willen verruimen c.q. exclusieve aanspraken zou willen honoreren voor 
immateriële objecten, die in mindere mate verdienstelijk zijn, althans niet voldoende 
verdienstelijk zijn om voor auteurs- of octrooirecht in aanmerking te komen. 
 Naast deze `mensenrechtelijke' overwegingen, dient in dit verband ook stil 
gestaan te worden bij het utilitaire argument dat één van de grondslagen van het 
intellectuele eigendomsrecht gelegen is in het denkbeeld dat deze rechten een nuttig 
instrument zijn om de economische en culturele ontwikkelingen en de vooruitgang te 
stimuleren. Daarin vinden deze rechten echter tevens een belangrijke begrenzing, 
omdat zij op hun beurt geen al te grote rem daarop mogen vormen.84

  Het is tegen deze achtergrond dat men terughoudend dient te zijn bij het 
erkennen van ongeschreven exclusieve rechten op geestelijke prestaties. Gezien het 
algemeen belang dat gemoeid is met economische en culturele vooruitgang en het 
beginsel van de vrijheid van informatie, lijkt er dan ook geen ruimte te bestaan voor 
het erkennen van ongeschreven exclusieve rechten voor geestelijke prestaties, die 
niet-inventief of niet-oorspronkelijk zijn. Zowel aan het octrooirecht als aan het 
auteursrecht dient dus een sterke negatieve reflexwerking te worden toegekend, zodat 
buiten het door het octrooi- of auteursrecht beschermde terrein géén ruimte voor 
exclusieve rechten op intellectuele prestaties bestaat.85 Ontdekkingen, theorieën, 
resultaten van onderzoek, ideeën, een stijl en andere intellectuele prestaties, die niet 
voor octrooi- of auteursrechtelijke bescherming in aanmerking kunnen komen, zijn 
in beginsel dan ook publiek domein.86 Dit is ook reeds geruime tijd gevestigde 
rechtspraak.87

 

                                                 
81 Zie ook: Hugenholtz, 1989, p. 152. 
82 Vgl. Verkade, preadvies NJV 1988, p. 40-43. 
83 Vgl. Hugenholtz, 1989, p. 150; Verkade, 1990, p. 36. 
84 Zie tevens § 5.4.1 en § 5.4.3. 
85 Vgl. Martens, O.D., VI, nr 100 sub 2; Verkade, O.M., 1986, nr 12 (b) en nr 44. 
86 Vgl. Verkade, preadvies NJV 1988, p. 41-43. Anders: Cohen Jehoram, NJB 1992, p. 1197. 
87 Vgl. Martens, O.D., VI, nr 100 sub 2; Rb. Rotterdam, 4 mei 1931, NJ 1932, 263 (Berlitz); Rb. Amsterdam, 5 

april 1935, NJ 1936, 534 (Keesing's Historisch Archief); Pres. Amsterdam, 20 januari 1938, NJ 1939, 428 
(Denkbeeld); Pres. Den Haag, 15 april 1964, BIE 1966, nr 10, p. 33 (Beatles); Pres. Arnhem, 30 oktober 1967, 
BIE 1969, nr 15, p. 57 (200 kamerplanten in kleur); Pres. Den Haag, 3 november 1971, BIE 1972, nr 47, p. 
123 (Oudhollandse tegel); Rb. Arnhem, 16 september 1976, NJ 1977, 346 (Servies-Inruilaktie); Pres. Rotter-
dam, 29 april 1982, BIE 1984, nr 58, p. 193 (Oud-Hollandse huisjes); Pres. Haarlem, 17 december 1990, BIE 
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6.7.2.2 KNOW HOW 
 
Onder know how verstaat men geheime technische kennis,88 dan wel  ─  iets ruimer 
opgevat  ─  alle geheime kennis, zodat die kennis bijv. ook alleen betrekking kan 
hebben op administratieve of commerciële informatie.89  
 Gelet op de beginselen van vrijheid van techniek en vrijheid van informatie en 
de in dit verband aan het octrooi- en auteursrecht toe te kennen negatieve reflex-
werking, dient geconcludeerd te worden dat voor know how in beginsel geen onge-
schreven intellectuele eigendomsrechten erkend lijken te kunnen worden.90  
 Dat het enkele gebruik van (technische) know how niet onrechtmatig is, is door 
de Hoge Raad ook aangegeven in het Cascade-arrest van 1965.91 In die procedure 
oordeelde de Hoge Raad dat de omstandigheid dat bij de nabootsing van andermans 
produkt  ─  onder meer  ─  ook de daarin toegepaste vindingen en know how waren 
overgenomen niet tot onrechtmatigheid leidde.92

 
6.7.3 ONDERSCHEIDINGSPRESTATIES 
 
Intellectuele eigendomsrechten op onderscheidingsprestaties beschermen de waarde 
die een onderscheidingsmiddel in het economisch verkeer heeft verworven of kan 
ontwikkelen. Een onderscheidingsprestatie kan gelegen zijn in (a) het uiterlijk van 
een gebruiksvoorwerp  ─  in de zin van de slaafse nabootsings-jurisprudentie c.q. de 
Benelux Tekeningen- of Modellenwet  ─  (b) een merk voor waren of diensten in de 
zin van de Benelux Merkenwet, (c) een handelsnaam voor een onderneming in de zin 
van de Handelsnaamwet, of (d) een portret van een persoon met een verzilverbare 
populariteit, zoals beschermd door het ongeschreven portretrecht. De enkele omstan-
digheid dat een object in staat is een onderscheidingsfunctie te vervullen  ─  ofwel  

 
1992, nr 48, p. 163 (Geld-terug-aktie); Pres. Den Haag, 5 november 1991, BIE 1993, nr 108, p. 391 
(Subsidiedisk/Subsidiewijzer). 

88 Vgl. artikel 1 lid 7 sub 1 Verordening (EEG) Nr 556/89 van de Commissie van 30 november 1988 inzake de 
toepassing van artikel 85, lid 3, van het Verdrag op groepen know-how-licentieovereenkomsten (Pb 1989 L61, 
p. 1): een geheel van technische informatie die geheim en wezenlijk is; Van Nieuwenhoven Helbach, 1989, nr 
275 en nr 1245.; 

89 Vgl. Idenburg, 1980, p. 3; Martens, O.D., VI, nr 124; Verkade, O.M., 1986, nr 52. 
90 Vgl. Martens, O.D., VI., nr 74 en 124; Idenburg, 1980, p. 92-94; Wichers Hoeth, 1993, p. 353; Verkade, O.M., 

1986, nr 52; Van Nieuwenhoven Helbach, 1989, nr 1245. 
91 HR 12 november 1965, NJ 1966, 59 (Cascade). 
92 Vgl. Verkade, O.M., 1986, nr 52. Dit laat uiteraard onverlet dat het gebruik van know how op grond van 

bijkomende omstandigheden - zoals de op grond van een contractuele relatie in acht te nemen goede trouw, of 
het uitlokken van wanprestatie - wèl onrechtmatig kan zijn. Vgl. Martens, O.D., VI, nr 74 en 124; Verkade, 
O.M., 1986, nr 52; Van Nieuwenhoven Helbach, 1989, nr 1245.  
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een zeker onderscheidend vermogen heeft  ─  doet in beginsel de aanspraak op be-
scherming ontstaan.93  
 De vraag rijst in hoeverre naast deze  ─  primair wettelijk94  ─  erkende 
onderscheidingsprestaties ongeschreven intellectuele eigendomsrechten voor andere 
onderscheidingsprestaties mogelijk zijn.  
 
6.7.3.1 PRODUKTEN 
 
De Benelux Tekeningen- en Modellenwet biedt bescherming aan het uiterlijk van 
gebruiksvoorwerpen, die als  tekening of model in de zin van die wet kunnen worden 
aangemerkt.  
 Art. 14 lid 5 BTMW geeft aan dat aan die wet voor objecten, die voor bescher-
ming krachtens die wet in aanmerking kunnen komen, een negatieve reflexwerking 
dient te worden toegekend, door te bepalen dat bij gebreke van een depot géén 
vordering op grond van het gemene recht kan worden ingesteld voor feiten die alleen 
een inbreuk op een tekening of model inhouden.95  
 Dat laat in beginsel wel de mogelijkheid open dat bijkomende omstandigheden, 
die meer inhouden dan alleen maar een inbreuk op modelrecht, met zich kunnen 
brengen dat het nabootsen van een ongedeponeerd model naar ongeschreven recht 
toch onrechtmatig is. Daarbij kan dan getwist worden over de vraag welke feiten als 
relevante bijkomende omstandigheid in aanmerking mogen worden genomen.96 In 
het kader van het onderwerp prestatiebescherming kan die discussie echter blijven 
rusten, omdat daarbij niet aan de orde is of een bepaald object eo ipso beschermens-
waardig is, maar enkel welke handelingen al dan niet zijn toegestaan bij een in 
beginsel onbeschermd object.97  

 

                                                 
93 Daargelaten dat voor sommige prestaties een depot - al dan niet voorafgaand aan eerste gebruik - vereist is. 
94 M.u.v. het portretrecht dat weliswaar de in art. 21 Aw neergelegde norm van het `redelijk belang' hanteert, 

maar toch voor het overige op ongeschreven recht gebaseerd is. 
95 Vgl. Van Nieuwenhoven Helbach, 1989, nr 1216; BenGH, 21 december 1990, NJ 1991, 429 (Prince/Van 

Riel). 
96 Zie: Martens, O.D., VI, nr 117; Verkade, 1985, nr 141-150; Steinhauser, BIE 1985, p. 247. 
97 Dat laat overigens onverlet dat de hier behandelde beginselen daarbij evenzeer een belangrijke rol spelen, en 

m.i. met zich dienen te brengen dat men niet te gemakkelijk mag concluderen dat een bepaalde wijze van 
nabootsen onrechtmatig is, door het enkele feit dat de nabootsing leidt tot een volkomen gelijkheid, of `onre-
delijk' zou zijn. Terughoudendheid lijkt hier zeker op zijn plaats. Dat blijkt ook uit het arrest van het Benelux 
Gerechtshof in de zaak Prince/Van Riel (NJ 1991, 429) waarin het Hof aangeeft dat voor een aanvullende 
bescherming op grond van het gemene recht slechts ruimte is indien het feitenbestand, ook indien de als 
inbreuk aan te merken handelingen buiten beschouwing worden gelaten, ongeoorloofde mededinging 
oplevert. Zie ook: Bodenhausen, BIE 1954, p. 62; Martens, O.D., VI, nr 117-123; Slagter, preadvies NJV 
1963, p. 116; Verkade, 1985, nr 141-150; Steinhauser, BIE 1985, p. 247; Van Nieuwenhoven Helbach, 1989, 
nr 545; Verkade NJ 1991, 429 (noot bij Prince/Van Riel). 
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 Over de eventuele mogelijkheid van bescherming van objecten, die niet als een 
tekening of model in de zin van de BTMW kunnen worden aangemerkt, laat art. 14 
lid 5 BTMW zich niet uit. De BTMW beschermt het uiterlijk van een gebruiksvoor-
werp. Bescherming op grond van het gemene recht van aan het modelrecht verwante 
prestaties speelt derhalve enerzijds bij het uiterlijk van een produkt dat géén 
gebruiksfunctie heeft, en anderzijds wanneer niet voor het uiterlijk, maar voor het 
inwendige van een produkt bescherming wordt gezocht. 
 
A. ONTBREKEN GEBRUIKSFUNCTIE 
 
De BTMW hanteert het begrip gebruiksfunctie om voorwerpen met een louter 
decoratieve functie van bescherming uit te sluiten. De reden is dat de wetgever 
daarvoor geen speciale bescherming in het leven heeft willen roepen naast de 
bescherming die dergelijke voorwerpen kunnen ontlenen aan het auteursrecht, zoals 
de Memorie van Toelichting aangeeft.98 Het begrip gebruiksfunctie dient overigens 
ruim te worden opgevat zodat daarvan reeds sprake is wanneer een object `enig prak-
tisch nut' heeft. Als voorbeeld van voortbrengselen die daaraan voldoen noemt de 
Memorie van Toelichting prentbriefkaarten, behang en verpakkingen. 
 Van Nieuwenhoven Helbach merkt op dat hieruit dient te worden afgeleid dat de 
Benelux-wetgever het verschaffen van een nieuw uiterlijk aan een voortbrengsel op 
zichzelf niet een prestatie van voldoende waarde achtte om daaraan afzonderlijk 
bescherming toe te kennen.99 Het is mijns inziens echter de vraag of de Benelux-
wetgever op deze wijze verstaan dient te worden, c.q. of om deze reden inderdaad 
een negatieve reflexwerking dient te worden toegekend aan de BTMW voor het 
uiterlijk van voorwerpen met een louter decoratieve functie. Waar een gebruiks-
functie ophoudt en nog slechts sprake is van een louter decoratieve functie is bijv. 
niet goed aan te geven, zoals Verkade illustreert.100 Zo heeft een melkbus voor een 
veehouder onmiskenbaar een gebruiksfunctie, maar wordt hij desondanks door velen 
alleen voor decoratieve doeleinden gebruikt. Men kan bovendien ook stellen dat een 
decoratieve functie evenzeer een gebruiksfunctie is. De grond voor het wel bescher-
men van een geavanceerde kunstuiting, die volgens de gril van kunstenaar op `een 
behangetje' wordt afgedrukt, en het niet beschermen van een `en masse' geprodu-
ceerd schilderijtje, is bovendien ook niet goed te zien, zoals Verkade opmerkte.101  

 
98 Vgl. Verkade, 1984, nr 22; Van Nieuwenhoven Helbach, 1989, nr 511. 
99 Van Nieuwenhoven Helbach, 1989, nr 511. 
100 Verkade, 1985, nr 22.  
101 Verkade, 1985, nr 22. 
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Met hem meen ik dan ook dat de ratio voor het uitsluiten van voorwerpen met een 
louter decoratieve functie niet goed valt te zien. Om die reden komt het mij voor dat 
aan de BTMW in dit opzicht geenszins de door Van Nieuwenhoven Helbach 
hiervoor aangegeven negatieve reflexwerking behoeft te worden toegekend.102  
 De praktische betekenis van deze kwestie is waarschijnlijk echter gering. De eis 
dat het bewuste voorwerp om voor bescherming in aanmerking te komen 
onderscheidend vermogen dient te bezitten c.q. meer dan ondergeschikte verschillen 
met vergelijkbare voorwerpen zal dienen te vertonen, zal immers ook hier gesteld 
dienen te worden.103 Op dit punt dient aan de verschillende wetten inzake onder-
scheidingsprestaties een duidelijk reflexwerking te worden toegekend, mede gelet 
ook op de aan het intellectuele eigendomsrecht ten grondslag liggende beginselen 
zoals dat van vrijheid van mededinging. Een voorwerp met een louter decoratieve 
functie dat voldoet aan het vereiste van onderscheidend vermogen zal naar het zich 
laat aanzien veelal ook voldoen aan de auteursrechtelijke eis van originaliteit, zodat 
de kwestie van bescherming op grond van het gemene recht veelal een academische 
zal zijn.   
 
B. INWENDIGE 
 
De BTMW beschermt slechts het uiterlijk van een produkt.104 Kan dan wellicht op 
grond van ongeschreven recht een vergelijkbare bescherming worden geboden aan 
het inwendige van een produkt? 
  Mijns inziens dient voorop gesteld te worden dat het modelrecht een uitzonde-
ring geeft op hiervoor bedoelde beginselen als de vrijheid van mededinging en de 
vrijheid van informatie. Deze uitzondering wordt gegeven voor de onderscheidings-
functie die het nieuwe uiterlijk van een produkt kan vervullen. Een dergelijke 
onderscheidingsfunctie nu zal voor het inwendige van een produkt in de regel niet 
zijn weggelegd, althans niet in een mate die vergelijkbaar is met die van het uiterlijk 
van een produkt. Bij gebreke van een  ─  van belang zijnde  ─  onderscheidings-
functie voor het inwendige van een produkt, lijkt er geen grond aanwezig om 
exclusieve rechten, analoog aan de BTMW, op het inwendige van een voorwerp te 
erkennen.105  

 

                                                 
102 Opmerkelijk is dat van Nieuwenhoven Helbach (1989, nr 511) zich wel afvraagt of de voorwaarde van een ge-

bruiksfunctie wel gelukkig is, zonder daarbij kennelijk zover te willen gaan om daaraan dan ook geen nadere 
reflexwerking toe te kennen.  

103 Vgl. Martens, O.D., VI, nr 120.1 (d). 
104 Vgl. art. 1 BTMW. 
105 Zie in dit verband ook Hof Den Bosch [1 december 1964, BIE 1966, nr 6, p. 17 (Prints)] dat terzake van de 

slaafse nabootsing van de vormgeving van een print, bestemd voor televisie-antennes oordeelde dat de 
nabootsing niet onrechtmatig was, daar de printplaten werden gemonteerd in een gesloten koker die op de 
antenne werd aangebracht, zodat het publiek de prints nimmer te zien kreeg en derhalve geen gevaar voor 
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 De vormgeving van het inwendige van een produkt zal bovendien in overwe-
gende mate door eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid worden bepaald, zodat 
de vrijheid van techniek evenzeer aan het toekennen van exclusieve rechten in de 
weg staat. Het uitgangspunt is immers dat het iedereen vrij moet staan om aan zijn 
industriële produkten een zo groot mogelijke deugdelijkheid en bruikbaarheid te 
geven, zodat het niet verboden is om ten eigen voordele en mogelijk tot nadeel van 
een concurrent van in diens produkt geopenbaarde resultaten van inspanning, inzicht 
of kennis gebruik te maken, zoals de Hoge Raad in zijn Hyster Karry Krane-arrest 
voorop stelde.106  
 Een en ander brengt met zich dat aan de BTMW naar mijn mening een duidelij-
ke negatieve reflexwerking mag worden toegekend voor de vormgeving van het 
inwendige van een produkt, zodat daarvoor in beginsel géén aan het modelrecht 
verwante exclusieve rechten erkend kunnen worden.107 Dit sluit overigens op zich 
niet uit dat het inwendige van een voorwerp eventueel voor een aan een ander 
wettelijk intellectueel eigendomsrecht  ─  zoals bijv. de Chipswet  ─  analoge 
exclusieve bescherming in aanmerking kan komen.108  
 
6.7.3.2 TEKENS VOOR WAREN EN DIENSTEN 
 
Naast het onderscheidend vermogen dat het uiterlijk van een produkt `an sich' reeds 
kan hebben, beschermt het merkenrecht onderscheidingstekens, die goederen of 
diensten van een onderneming onderscheiden naar hun herkomst of daaraan gegeven 
eigenschappen.109 Alhoewel de BMW ruime toepassingsmogelijkheden kent, kan 
toch niet gezegd worden dat alle mogelijke tekens ter onderscheiding van waren of 
diensten door de BMW beschermd kunnen worden.  
 De vraag of aan dergelijke onderscheidingsmiddelen eventueel bescherming kan 
worden geboden, laat zich relatief eenvoudig beantwoorden. Art. 12B BMW geeft 
met zoveel woorden aan dat de Benelux-wetgever er geen bezwaar tegen heeft dat 
aan tekens, die niet als merk in de zin van die wet kunnen worden beschouwd, door 
het gemene recht bescherming wordt geboden. Algemeen wordt dan ook aange-
nomen dat aan de Benelux Merkenwet géén negatieve reflexwerking dient te worden 
toegekend.110  

 
verwarring aanwezig was. 

106 HR 26 juni 1953, NJ 1954, 90 (Hyster Karry Krane). 
107 Vgl. Verkade, 1985, nr 17; Van Nieuwenhoven Helbach, 1989, nr 1216.  
108 Zie daarover nader § 6.7.4.2. 
109 Vgl. Van Nieuwenhoven Helbach, 1989, nr 797; Arkenbout, 1991, p. 74. 
110 Vgl. Verkade, O.M., 1986, nr 12 (b); Van Nieuwenhoven Helbach, 1989, nr 1222; Gielen/Wichers Hoeth, 

1992, nr 889. 
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A. REFLEXWERKING 
 
Daarbij dient dan naar mijn mening echter wel de kanttekening te worden geplaatst 
dat aan de regels die gelden voor de toelaatbaarheid als merk wèl een reflexwerking 
dient te worden toegekend.  
 Dat betreft allereerst de eis dat een object onderscheidend vermogen dient te 
bezitten, zodat uitsluitend beschrijvende tekens, soortaanduidingen, of tekens 
betreffende de hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde of plaats van 
herkomst ook door het gemene recht niet gemonopoliseerd kunnen worden.111  
 Tevens komt het mij voor dat ook buiten de BMW betekenis moet worden 
toegekend aan de uitzonderingen op de mogelijkheid van bescherming die door art. 1 
lid 2 BMW voor driedimensionale vormmerken worden gegeven.112 Art. 1 lid 2 
BMW bepaalt dat een aantal vormen als merk ontoelaatbaar is. 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.113 Daarvan kan waarschijnlijk alleen de beïnvloeding van de 
wezenlijke waarde van de waar tevens een rol spelen bij andere onderscheidings-
tekens dan driedimensionale vormen. 
 De ratio voor deze beperkingen is daarin gelegen dat de mogelijkheid van 
bescherming van driedimensionale vormmerken, die met de introductie van de 
BMW gegeven werd, niet tot het ongewenste gevolg diende te leiden dat door deze 
merkenrechtelijke bescherming een bescherming van onbeperkte duur verkregen zou 
kunnen worden voor vormen, die onder het octrooi-, auteurs- of modelrecht géén 
bescherming kunnen genieten of slechts gedurende een beperkte periode.114 Datgene 
wat ingevolge het octrooi-, auteurs- of modelrecht niet of niet meer beschermens-
waardig is, dient niet via het merkenrecht gemonopoliseerd te kunnen worden. Daar 
komt bij dat het merkenrecht niet ten doel heeft een waar als zodanig of bepaalde 
technische of esthetische eigenschappen daarvan te monopoliseren, maar alleen maar 
de merkenrechtelijke onderscheidingsfunctie van een produkt. 
 Dat blijkt ook uit hetgeen het Benelux Gerechtshof overwoog over het beïnvloe-
den van de wezenlijke waarde van de waar. De bepaling ziet in zijn algemeenheid op  

 

                                                 
111 Vgl. BenGH 19 januari 1981, NJ 1981, 294 (Kinder); art. 6quinquies B onder 2 Unieverdrag van Parijs. 
112 In zijn tweede Burberrys-arrest besliste het Benelux Gerechtshof dat in art. 1 lid 2 BMW de `vormen' slechts 

driedimensionale vormen zijn [BenGH 16 december 1991, NJ 1992, 596 (Burberrys II)]. 
113 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. 

114 Vgl. Komen/Verkade, Merkenrecht, 1970, nr 33; Van Nieuwenhoven Helbach, 1989, nr 819. 
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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 over-
eenstemmende vorm te geven, zoals het Benelux Gerechtshof in zijn eerste 
Burberrys-arrest overwoog.115 De strekking van deze bepalingen over de ontoelaat-
baarheid van driedimensionale vormmerken, brengt met zich dat aan daaraan in 
beginsel een negatieve reflexwerking lijkt te moeten worden toegekend. Dat betekent 
dat deze beperkingen tevens van toepassing dienen te zijn op de eventuele bescher-
ming van driedimensionale vormen buiten het domein van de BMW.116  
 
B. ONDERSCHEIDINGSMIDDELEN 
 
De vraag rijst vervolgens voor welke concrete immateriële objecten een aan het 
merkenrecht analoge ongeschreven intellectuele eigendomsrecht aan de orde kan 
komen. Dit gebied lijkt in beginsel slechts van beperkte omvang te kunnen zijn, 
aangezien de Benelux Merkenwet ruime toepassingsmogelijkheden heeft. Dat doet er 
echter niet aan af dat de Benelux Merkenwet toch zeker ook zijn beperkingen kent. 
 Zo stelt art. 1 lid 1 jo art. 39 lid 1 BMW als voorwaarde dat een teken de functie 
dient te hebben om waren of diensten van een onderneming te onderscheiden. Alhoe-
wel bij dit ondernemingsbegrip in rechtspraak en literatuur niet of nauwelijks wordt 
stil gestaan en in het algemeen een zeer ruime invulling daarvan wordt bepleit, kan 
dit vereiste toch niet geheel genegeerd worden.117 Onderscheidingstekens van 
personen of organisaties die apert geen onderneming drijven, zoals politieke partijen, 
louter recreatieve (sport)verenigingen en (sommige) onderwijsinstellingen,118 lijken 
bezwaarlijk als merken in de zin van de BMW te kunnen worden aangemerkt.119 De 
omstandigheid dat een onderscheidingsteken niet door een onderneming gebruikt 

 
115 BenGH 14 april 1989, NJ 1989, 834 (Burberrys I), r.o. 15. 
116 Vgl. Van Nieuwenhoven Helbach, (1989, nr 822); Arkenbout (1991, p. 75). Dit kan bijvoorbeeld spelen bij het 

verlenen van bescherming aan het (driedimensionale) interieur van een winkel (zie § 6.7.3.3.B.). 
117 Alleen Komen/Verkade (Merkenrecht, 1970, nr 40) gaan hier nader op in en bepleiten een ruime interpretatie. 

Vgl. Wichers Hoeth, 1970, p. 40 (noemt het niet); Arkenbout, 1991, p. 78 (zeer kort); Gielen/Wichers Hoeth, 
1991, nr 443 (kort); Van Nieuwenhoven Helbach (1989, nr 786) lijkt het ondernemings-vereiste geheel te 
negeren: Met andere woorden zijn individuele merken tekens die dienen tot onderscheiding van waren naar 
herkomst uit een bepaalde bron. 

118 Vgl. Verkade, O.M., 1986, nr 30; Van Nieuwenhoven Helbach, 1989, nr 907; Arkenbout, 1991, p. 78; 
Gielen/Wichers Hoeth, 1992, nr 443; Boekman, BIE 1993, p. 171. 

119 Dat laat onverlet de mogelijkheid van het verwerven van een merkrecht door het depot van zo'n teken. Het 
daardoor verkregen merkrecht zal bij gebreke van normaal gebruik als merk in de zin van art. 5 lid 3 BMW na 
verloop van drie jaar echter vervallen. 
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wordt, rechtvaardigt in beginsel echter niet dat een dergelijk teken vogelvrij zou zijn, 
zodat daaraan dan ook in de rechtspraak bescherming verleend kan worden.120  
   Art. 1 lid 1 BMW spreekt tevens over een teken. Aangenomen wordt dat een 
teken niet te gecompliceerd kan zijn, omdat het anders door het publiek in de regel 
niet als merk wordt opgevat.121 Of dit laatste het geval is  ─  m.a.w. of het bewuste 
object al dan niet in concreto als onderscheidingsteken fungeert  ─  is in dit verband 
overigens beslissend. Dit brengt met zich dat het voor sommige objecten kwestieus is 
in hoeverre zij als teken in de zin van art. 1 lid 1 BMW kunnen worden aangemerkt. 
Dit betreft bijv. slagzinnen,122 de opmaak van een verpakking of advertentie en een 
samenstel van etiketten of merken.123 Andere onderscheidingsmiddelen, zoals een 
herkenningsmelodie, laten zich mogelijk ook niet als teken in de zin van de Benelux 
Merkenwet kwalificeren, al was het maar vanwege de moeilijkheden bij de 
deponering daarvan.124  
 Bij gebreke van een negatieve reflexwerking van de BMW geldt voor al deze 
onderscheidingsmiddelen dat zij in beginsel op grond van ongeschreven recht een 
vergelijkbare bescherming kunnen genieten.125

 
6.7.3.3 TEKENS VOOR ORGANISATIES 
 
Een handelsnaam onderscheidt de onderneming, zoals een merk de door een 
onderneming aangeboden goederen en diensten identificeert. Art. 1 Hnw geeft aan 
dat de naam waaronder een onderneming gedreven wordt als een handelsnaam wordt 
aangemerkt. Daaruit blijkt dat de geboden bescherming beperkt is tot namen  ─  en 
derhalve geen betrekking heeft op tekens, zoals de BMW  ─  en dat de naam gevoerd 
dient te worden voor een onderneming.   
 
A. ORGANISATIES 
 
De Handelsnaamwet verleent slechts bescherming aan namen als onderscheidings-
middelen voor ondernemingen. Algemeen wordt aangenomen dat aan de Handels-

 

                                                 
120 Vgl. Verkade, O.M., 1986, nr 30; Arkenbout, 1991, nr 2.8. 
121 Zie: Wichers Hoeth, 1993, p. 120; Van Nieuwenhoven Helbach, 1989, nr 792; Arkenbout, 1991, 74; Gie-

len/Wichers Hoeth, 1992, nr 329. 
122 Zie daarover met name Spoor, 1990, p. 9. 
123 Vgl. Wichers Hoeth, 1993, p. 123; Verkade, O.M., 1986, nr 30; Van Nieuwenhoven Helbach, 1989, nr 1267; 

Spoor, 1990, p. 10; Gielen/Wichers Hoeth, 1992, nr 330 en nr 890. 
124 Vgl. Arkenbout, 1990, p. 74 en p. 131; Gielen/Wichers Hoeth, 1992, nr 331. 
125 Vgl. Martens, O.D., VI, nr 132; Verkade, O.M., 1986, nr 30; Van Nieuwenhoven Helbach, 1989, nr 1267; 

Spoor, 1990, p. 15. 
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naamwet geen negatieve reflexwerking dient te worden toegekend.126 Om te begin-
nen lijkt er geen goede grond aanwezig om een dergelijke bescherming te beperken 
tot ondernemingen, zodat ook andere organisaties dan ondernemingen c.q. aan het 
maatschappelijk verkeer deelnemende entiteiten aanspraak op een vergelijkbare 
bescherming kunnen maken.127

 
B. ONDERSCHEIDINGSMIDDELEN 
 
Het ontbreken van een negatieve reflexwerking van de Handelsnaamwet en de BMW 
brengt met zich dat het in beginsel tevens mogelijk is aan andere onderschei-
dingsmiddelen dan namen een vergelijkbare bescherming toe te kennen. Allerhande 
tekens, maar bijv. ook slagzinnen, de opmaak van advertenties, een herkenningsme-
lodie of de inrichting van een winkel128 kunnen voor bescherming als onderschei-
dingsmiddel voor een onderneming of andere entiteit in aanmerking komen.   
 Ook hier zal overigens als voorwaarde hebben te gelden dat het bewuste onder-
scheidingsmiddel enig onderscheidend vermogen dient te bezitten, althans niet 
uitsluitend beschrijvend mag zijn. De eerder genoemde beginselen van vrijheid van 
handel en bedrijf en de vrijheid van techniek brengen bovendien met zich dat geen 
exclusieve rechten kunnen worden erkend voor bijv. een methode van verkoop of het 
enkele idee van een zelfschepsnoepwinkel.129 Datgene wat ingevolge deze beginse-
len publiek domein behoort te zijn mag uiteraard niet via een exclusief recht op daar-
voor gebruikte onderscheidingsmiddelen gemonopoliseerd worden. 
 Geconcludeerd kan worden dat in beginsel ieder onderscheidingsmiddel, waar-
door een aan het maatschappelijk verkeer deelnemende entiteit zich onderscheidt van 
andere aan het maatschappelijk verkeer deelnemende eniteiten, voor bescherming in 
aanmerking kan komen. 
6.7.3.4 PERSONEN 
In aanmerking nemende dat zowel aan de Benelux Merkenwet als aan de Handels-
naamwet géén negatieve reflexwerking dient te worden toegekend voor de door die  

 
126 Vgl. Martens, O.D., VI, nr 126.4; Verkade, O.M., 1986, nr 13 en 32; Van Nieuwenhoven Helbach, 1989, nr 

1225; Arkenbout, 1991, p. 38. 
127 Vgl. Martens, O.D., VI, nr 126.4; Verkade, O.M., 1986, nr 30; Arkenbout, 1991, p. 38. 
128 Vgl. Van Nispen, BIE 1988, p. 36; Pors, IER 1991, p. 73; Pres. Groningen, 3 juli 1987, BIE 1988, nr 67, p. 

230 (Sweetheart Candy Shops/Lollypop); Pres. Roermond, 17 september 1987, BIE 1988, nr 68, p. 233 
(Sweetheart Candy Shops/Crazy Mice); Pres. Den Haag, 18 december 1987, BIE 1988, nr 69, p. 235 
(Sweetheart Candy Shops/Candy Kisses). 

129 Zie expliciet Pres. Den Haag, 18 december 1987, BIE 1988, nr 69, p. 235 (Sweetheart Candy Shops/Candy 
Kisses). 
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wetten beschermde onderscheidingsprestaties, valt niet goed in te zien dat dit anders 
zou moeten liggen voor het mede op art. 21 Aw gebaseerde `portretrecht'.130  Daarbij 
is ook nog van belang dat art. 21 Aw destijds tot stand kwam om een regeling te 
treffen voor de rechten van een geportretteerde tegenover de auteursrechthebbende, 
zonder in een alomvattende regeling inzake de exploitatie van iemands identiteit te 
willen voorzien. 
 
A. GEEN PORTRET 
 
Dit brengt met zich dat aan de omstandigheid dat art. 21 Aw slechts bescherming 
verleent aan het gebruik van iemands portret evenzeer geen negatieve reflexwerking 
dient te worden toegekend.  
 In het Ja Zuster, Nee Zuster-arrest131 hield de Hoge Raad vast aan een enge 
interpretatie van het begrip portret  ─  in de zin van de afbeelding van het gelaat  ─  
zodat bij gebreke van overeenstemming tussen de gelaatstrekken van de acteurs en 
de bewuste poppetjes geen bescherming werd verleend. Cruciaal in die zaak lijkt mij 
echter de constatering dat de gelaatstrekken  ─  of andere typerende kenmerken  ─  
van de acteurs niet waren overgenomen, zodat niet van een exploiteren van hun 
identiteit gesproken kon worden. De kwestie zag zodoende slechts op het aanhaken 
aan de mede door de acteurs opgebouwde populariteit  ─  c.q. goodwill  ─  van de 
karakters Zuster Klivia, Gerrit en Opa. Dat een dergelijk louter aanhaken aan niet 
onrechtmatig is, ligt in de lijn van de eerdere jurisprudentie van de Hoge Raad.132 In 
dit arrest dient naar mijn mening echter geen nadere uitspraak te worden gelezen 
over de vraag of het exploiteren van de identiteit van de betrokken acteurs, anders 
dan door het overnemen van hun portret, onrechtmatig kan zijn.133   
 Door het portretrecht wordt bescherming geboden tegen de exploitatie van een 
onderdeel van iemands identiteit. Men kan het portret zien als `een teken' dat dient ter 
onderscheiding van een individu. Daaraan wordt door het recht een exclusief recht 
verleend omdat dat onderscheidingsmiddel waarde in het economisch verkeer heeft. 
Aldus beschouwd valt niet goed in te zien waarom deze bescherming beperkt zou 
dienen te zijn tot de exploitatie van het portret, zodat in wezen bescherming verleend 
kan worden tegen de exploitatie van ieder teken waaraan een bepaalde persoon 
herkend kan worden. Dit brengt met zich dat ook wanneer iemands gelaat in het  

 

                                                 
130 Vgl. Verkade, O.M., 1986, nr 13 en 45. 
131 HR 16 januari 1970, NJ 1970, 220 (Ja Zuster, Nee Zuster). 
132 Vgl. bijv.: HR 5 maart 1943, NJ 1943, 264 (Hamea); HR 26 juni 1953, NJ 1954, 90 (Hyster Karry Krane). 
133 Vgl. Verkade, O.M., 1986, nr 13. 
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geheel niet zichtbaar is, maar deze alleen door een typische lichaamshouding 
herkenbaar wordt afgebeeld, deze bescherming op zijn plaats is.134 In het verlengde 
daarvan ligt dat eenzelfde bescherming evenzeer op zijn plaats is wanneer een verzil-
verbare populariteit wordt geëxploiteerd door het gebruik van iemands naam, al dan 
niet in combinatie met een afbeelding van diens gelaat of een typische lichaamshoud-
ing.135  
 Voor het toekennen van een negatieve reflexwerking aan het portret-vereiste van 
art. 21 Aw lijkt geen reële grond aanwezig. Noch in de wetsgeschiedenis van art. 21 
Aw, noch in de rechtspraak van de Hoge Raad kan daarvoor een argument gevonden 
worden. Integendeel, in het Schaep met de Vijf Pooten-arrest136 stelde de Hoge Raad 
de populariteit van bepaalde personen en de mogelijkheid tot exploitatie daarvan 
voorop, zodat ook om die reden niet goed valt in te zien waarom de geboden 
bescherming beperkt zou dienen te zijn tot het exploiteren van die populariteit enkel 
door middel van het portret. Het lijkt dan aangewezen om een dergelijk individu in 
beginsel het recht te verlenen zich tegen iedere vorm van exploitatie van zijn popula-
riteit te verzetten, ongeacht of dat door middel van zijn portret, zijn naam of anders-
zins geschied.137

 
B. VERZILVERBARE POPULARITEIT? 
 
In 't Schaep met de Vijf Pooten-arrest138 erkende de Hoge Raad dat personen met een 
`verzilverbare populariteit' zich in beginsel kunnen verzetten tegen de exploitatie van 
hun portret. De Hoge Raad overwoog in dat arrest dat er sprake is van een `redelijk 
belang' in de zin van art. 21 Aw 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.   

 
134 Vgl: HR 30 oktober 1987, NJ 1988, 277 (Naturisten) en Polak, 1990, p. 102; Spoor/Verkade, 1993, nr 185. 
135 De rechtbank Den Haag hanteerde in zijn vonnis van 16 mei 1986 in de zaak Nederlands Zuivelbureau/Neder-

lands Elftal (IER 1986, nr 56, p. 120) terzake van het gebruik van de namen van de spelers van het Nederlands 
Elftal (voetbal) ook de door de Hoge Raad in 't Schaep-arrest gebruikte formuleringen. In eerdere uitspraken 
van de lagere rechter over het portretrecht werd overigens ook veelal een verbod terzake van het gebruik van 
de naam van de betrokkene gegeven: Pres. Den Haag, 17 februari 1965, BIE 1966, nr 14, 44, m.n. v.d. Zande 
(Donners); Pres Den Haag, 7 december 1965, BIE 1966, p. 240 (Feyenoordspelers). 

136 HR 19 januari 1979, NJ 1979, 383 ('t Schaep met de Vijf Pooten). 
137 Zie ook: Pres. Den Haag, 17 februari 1965, BIE 1966, nr 14, p. 44 (Donners); Pres Den Haag, 7 december 

1965, BIE 1966, p. 240 (Feyenoordspelers); Rb. Den Haag, 16 mei 1986, IER 1986, nr 56, p. 120 (Nederlands 
Zuivelbureau/Nederlands Elftal). 

138 HR 19 januari 1979, NJ 1979, 383 ('t Schaep met de Vijf Pooten). 
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 Wanneer men deze overweging nader beschouwd rijzen een aantal vragen. 
Allereerst of het noodzakelijk is dat de populariteit verworven is in de uitoefening 
van een beroep. Wat dient vervolgens onder de mogelijkheid van exploitatie c.q. 
verzilverbaarheid verstaan te worden en in hoeverre dient de eis van populariteit 
steeds gesteld te worden?139  
 Met Van Oerle140 meen ik dat aan het al dan niet beroepsmatig verworven zijn 
van de populariteit geen nadere betekenis dient te worden toegekend. Het komt mij 
voor dat de Hoge Raad daarmee slechts doelde op de feitelijke situatie, zoals die in 
die procedure aan de orde was. De beroepsmatigheid was in die procedure ook geen 
punt van discussie, zodat alleen al om die reden geen al te groot gewicht aan deze 
opmerking lijkt te moeten worden toegekend. Belangrijker is echter dat niet valt in te 
zien waarom bijv. een professioneel sporter wèl en een amateur sporter géén 
aanspraak op bescherming tegen de exploitatie van zijn portret zou kunnen maken, 
nog daargelaten dat de grens tussen beiden niet altijd scherp te trekken zal zijn.141  
 Resteert derhalve het vereiste van een verzilverbare populariteit. Daarbij zij 
allereerst opgemerkt dat de Hoge Raad in 't Schaep-arrest slechts spreekt over een 
populariteit waardoor exploitatie mogelijk wordt. Dit betekent dat de exploitatie zich 
nog niet al feitelijk hoeft te hebben voorgedaan.142 Een redelijke grond voor de 
stelling dat de populariteit reeds feitelijk verzilverd dient te zijn, lijkt ook niet 
voorhanden.   
 Wat dient in dit verband verstaan te worden onder populariteit? Van Oerle 
spreekt in dit verband over een zekere goodwill bij het publiek.143 Hij geeft aan dit 
begrip echter een nadere kwalificatie door daaronder slechts te verstaan populariteit 
in positieve zin, ofwel `geliefd zijn' bij het publiek. Personen die wel bekend zijn, 
maar impopulair  ─  zoals bijv. een bekende moordenaar  ─  zouden naar zijn 
oordeel geen aanspraak op bescherming dienen te kunnen maken. Het komt mij 
echter voor dat het niet aangaat  ─  en er ook geen grond voor te vinden is  ─  om aan 
impopulaire personen het recht te ontzeggen zich  ─  zo zij dat wensen  ─  tegen de 
verzilvering van hun impopulariteit te verzetten. Het intellectuele eigendomsrecht 
heeft zich niet met dergelijke morele oordelen in te laten. De door Van Oerle geuite 
bedenkingen tegen de consequentie dat deze personen zich tegen de publikatie van 
hun portret in weekbladen zouden kunnen verzetten  ─  op grond van dit  

 

                                                 
139 Vgl. Van Oerle, 1990, p. 118; Spoor/Verkade, 1993, nr 194. 
140 Van Oerle, 1990, p. 118. 
141 In het KNVB/NOS-arrest maakte de Hoge Raad evenmin - zij het in ander verband - een onderscheid tussen 

professioneel en amateur voetbal. 
142 Evenzo: Van Oerle, 1990, p. 120. 
143 Van Oerle, 1990, p. 119. 
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exploitatierecht  ─  laten zich naar mijn oordeel ondervangen door de ook bij het 
portretrecht toe te passen beperkingen op dat recht, zoals bijv. voor nieuwsoor-
ziening,144 te hanteren. 
 Populariteit zou ik in dit verband willen zien als synoniem voor bekendheid of  
─  in essentie - onderscheidend vermogen in het economisch verkeer. Zoals het 
merken-, handelsnaam- en modellenrecht niet aan ieder object bescherming verlenen, 
maar slechts aan objecten met een bepaald  ─  al is het nog zo gering  ─  
onderscheidend vermogen in het economisch verkeer, zo dient het recht ook aan 
personen in beginsel slechts bescherming te verlenen wanneer sprake is van een 
zeker `onderscheidend vermogen' in het economisch verkeer. Beslissend lijkt dan of 
een portret of identiteit gebruikt wordt, vanwege de daaraan klevende goodwill. 
Daarmee voorkomt men dat iedere `anonieme persoon' zich kan verzetten tegen het 
toevallige gebruik c.q. voorkomen van zijn portret of naam.145  
 
6.7.3.5 GOODWILL 
 
De verschillende onderscheidingsprestaties geven in wezen bescherming aan de aan 
een concreet immaterieel object  ─  zoals een merk, een handelsnaam, het uiterlijk 
van een voorwerp of de identiteit van een persoon  ─  verbonden goodwill. Dit leidt 
dan tot de vraag in hoeverre goodwill als zodanig  ─  los van een bepaald onder-
scheidingsmiddel  ─  bescherming kan genieten. 
 Daarbij is van belang wat men onder goodwill dient te verstaan.146  In de 
literatuur zijn verschillende definities gehanteerd. Sommigen zien goodwill vooral 
als meerwaarde (van een onderneming), ofwel als aanduiding voor het fenomeen dat 
`het geheel veelal meer is dan de som der delen'.147 Naast deze enigszins statische 
benadering kozen anderen, zoals Houwing, voor een meer dynamische opvatting en  

 
144 Naar analogie met de art. 15a, 16 en 16a Aw. Zie daaromtrent Hof Amsterdam, 3 december 1992, Media-

forum, Bijlage [5], 1993, B16 (Spaarnestad/Ferdi E.). Hetzelfde gaat m.i. op voor de bedenkingen van Van 
Oerle (t.a.p.) betreffende aanspraken van public figures als politici. Op zich lijkt het mij niet gerechtvaardigd 
hen aanspraken betreffende de exploitatie van hun portret of naam te ontzeggen. Wel zullen zij zich wellicht 
verdergaande beperkingen op dat recht dienen te laten welgevallen. 

145 Daargelaten de rechtsbescherming, die men op grond van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kan 
inroepen. (Vgl. HR 1 juli 1988, NJ 1988, 1000 (Vondelpark)). 

146 Kenmerkend is in dit verband de opmerking van Langemeijer in zijn Conclusie bij het Damesmodebedrijf-
arrest (HR 9 maart 1951, NJ 1952, 46) dat dit begrip geboren in een volkomen andere sfeer dan de juridische 
een weinig scherp omlijnde betekenis heeft. 

147 Molengraaff, Leidraad, 1930, p. 84; Völlmar, Handelsrecht, 1930, p. 28; Kamphuisen, NV 1943, speciale 
uitgave, p. 9; Van der Grinten, NV 1943, speciale uitgave, p. 48. 

214   
Van Engelen – Prestatiebescherming - 1994 



Hoofdstuk 6: Mogelijkheden tot prestatiebescherming 

legden de nadruk op de toekomstige winstmogelijkheid (van een onderneming).148 
Deze beide opvattingen sluiten elkaar niet uit en werden door de Hoge Raad dan ook 
samengevoegd in zijn omschrijving van goodwill in het Damesmodebedrijf-arrest.149 
Met Van Oven meen ik dat een en ander in wezen terug te voeren is tot de 
kernachtige omschrijving  ─  en vertaling  ─  van het begrip goodwill als `gewild-
heid'.150  
 Deze `gewildheid'  vertegenwoordigt in het economisch verkeer een waarde en 
kan om die reden door het vermogensrecht ook niet zo maar genegeerd worden. 
Daarmee is echter nog niet gezegd dat exclusieve rechten op goodwill voor erken-
ning in aanmerking kunnen of dienen te komen. 
 Bij de beantwoording van die vraag, lijkt mij het door Langemeijer in zijn 
Conclusie voor het Damesmodebedrijf-arrest gehanteerde onderscheid tussen beli-
chaamde en onbelichaamde goodwill verhelderend.151 De belichaamde goodwill is 
die goodwill die te herleiden is tot een bepaald  ─  materieel of immaterieel  ─  
object, zoals de ligging van een pand of een merk of handelsnaam. Niet-belichaamde 
goodwill daarentegen is niet te herleiden tot een bepaald object, zoals de goodwill 
van een `boterwijk' of van een artsen-  of advocatenpraktijk.152  
 Zoals hiervoor is gebleken, beschermen de verschillende onderscheidingsmidde-
len, zoals een merk of handelsnaam, in wezen de aan dat onderscheidingsmiddel 
verbonden goodwill. Daarmee geniet de goodwill die in zo'n concreet immaterieel 
object is belichaamd bescherming tegen exploitatie door derden. Daarmee is echter 
nog niet beslist dat goodwill als zodanig  ─  los van een concreet immaterieel object  
─  beschermenswaardig is.  
 Integendeel. Goodwill kan als zodanig mijns inziens niet voor een exclusief 
recht in aanmerking komen, juist vanwege de omstandigheid dat een concreet 
immaterieel object ontbreekt.153 De omstandigheid dat ons recht bepaalde onder

 

                                                 
148 Vgl. Houwing, NV 1943, speciale uitgave, p. 13; Cohen Jehoram, 1963, p. 70: Ik zou tenslotte zelf de goodwill 

willen omschrijven als: de door de uitoefening van een beroep of bedrijf geschapen overdraagbare 
voorsprong, die zich uit in een toekomstige superrendement van in dit bedrijf of beroep gestoken kapitaal en 
arbeid. Zie daarover ook: Gerbrandy, RM Themis 1964, p. 133. 

149 HR 9 maart 1951, NJ 1952 (Damesmodebedrijf). De Hoge Raad overwoog eerst: dat, wanneer tot iemands 
vermogen zaken behoren die worden aangewend in een door hem gevoerd bedrijf, de mogelijkheid bestaat, 
dat (...) deze zaken in haar geheel een waarde hebben, welke uitgaat boven die van de afzonderlijke zaken. Na 
deze meerwaarde-overweging vervolgde de Hoge Raad met: dat, indien zulks het geval is, ten aanzien van in 
een bedrijf aangewende zaken, (...) deze met inbegrip van de vorenbedoelde in het bedrijf gelegen mogelijk-
heid om winst te behalen, (...); daarbij goodwill als winstmogelijkheid omschrijvend.  

150 Vgl. J.C. van Oven, preadvies 1953, p. 5. 
151 Conclusie A.-G., HR 9 maart 1951, NJ 1952 (Damesmodebedrijf). Zie ook: Cohen Jehoram, 1963, p. 53. 
152 Indien en voorzover deze dan weer niet belichaamd is in een bepaalde naam of de plaats waar de praktijk 

wordt uitgeoefend. 
153 Zo ook: Asser-Mijnssen-De Haan, 3-I, 1992, nr 7. 
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scheidingsmiddelen beschermt omdat zij een zekere waarde in het economisch 
verkeer  ─  goodwill  ─  vertegenwoordigen, rechtvaardigt nog niet de conclusie dat 
dan ook iedere waarde in het economisch verkeer het bestaan van een exclusief recht 
zou rechtvaardigen. Een dergelijke stellingname dient met name schipbreuk te leiden 
op het aan ons recht ten grondslag liggende beginsel van de vrijheid van mededing-
ing, dat nu juist  ─  onder meer  ─  inhoudt dat men binnen het kader van de 
geoorloofde mededinging schade mag berokkenen aan de `gewildheid' van een 
concurrent. Mededinging is immers in essentie niet meer dan het dingen naar de 
gunst van de afnemer, ofwel `het gewild zijn' bij die afnemer. Goodwill is dan ook 
juist datgene waarnaar men mededingt. Consequentie van het beginsel van de 
vrijheid van mededinging dient dan ook te zijn dat goodwill sec geen exclusieve 
bescherming kan genieten.154  
 Dat wordt ook onderstreept in de jurisprudentie over het louter aanhaken aan 
andermans prestatie, waarin de Hoge Raad steeds voorop stelt dat de omstandigheid 
dat het aanhaken aan andermans prestatie, zelfs wanneer deze daarvan nadeel 
ondervindt  ─  ofwel afbreuk aan diens goodwill gedaan wordt  ─  nog niet 
onzorgvuldig is.155 Met name in het Leesportefeuille-arrest156 werd dit door de Hoge 
Raad met zoveel woorden aangegeven. Het Hof Amsterdam had in die procedure het 
onrechtmatig geoordeeld dat Bolhoeve advertenties verkocht voor de door hem 
aangebrachte omslagen van zijn Leesportefeuille juist omdat Bolhoeve zodoende op 
ontoelaatbare wijze aanhaakte aan en gebruik maakte van de goodwill die deze 
bladen van de Geïllustreerde Pers bij lezers en adverteerders genoten. De Hoge Raad 
vernietigde dit arrest, vooropstellend dat in het economisch verkeer  ─  waarin 
doorlopend wordt voortgebouwd op het door anderen tot stand gebrachte  ─  het 
profijt trekken van de aantrekkelijkheid van het produkt van een ander op zich zelf 
niet in strijd is met de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer in acht 
genomen behoeft te worden, ook niet wanneer men door dit profijt trekken in 
concurrentie treedt met de ander en deze daardoor schade berokkent. Om die reden 
oordeelde de Hoge Raad dat het feit dat Bolhoeve aldus te eigen bate gebruik maakt 
van de aantrekkelijkheid van die door de Geïllustreerde Pers uitgegeven tijdschriften 
en de mogelijkheid dat de Geïllustreerde Pers daarvan schade lijdt (...) de handelwij- 

 
154 Vgl. Bregstein, WPNR 4304-4306 (1953); Gerbrandy, RM Themis 1964, p. 134-136; Verkade, O.M., 1986, 

nr 19 (d). In andere zin: Cohen Jehoram, 1963. 
155 Conform vaste rechtspraak van de Hoge Raad: HR 5 maart 1943, NJ 1943, 264 (Hamea); HR 26 juni 1953, 

NJ 1954, 90 (Hyster Karry Krane); HR 16 januari 1970, NJ 1970, 220, (Ja Zuster, Nee Zuster); HR 27 juni 
1986, NJ 1987, 191 (Decca/Holland Nautic). 

156 HR 23 juni 1961, NJ 1961, 423 (Leesportefeuille II);  
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ze van Bolhoeve niet onrechtmatig doen zijn. De enkele omstandigheid dat Bolhoeve 
de aan de tijdschriften van de Geïllustreerde Pers klevende goodwill exploiteerde 
achtte de Hoge Raad derhalve niet onrechtmatig.157  
 
6.7.4 VERVAARDIGINGSPRESTATIES 
 
De Zaaizaad- en Plantgoedwet, de Chipswet, de geschriftenjurisprudentie en de Wet 
op Naburige Rechten beschermen vervaardigingsprestaties. In hoeverre kunnen naast 
deze wettelijk beschermde prestaties voor andere vervaardigingsprestaties ongeschre-
ven exclusieve rechten verleend worden? 
 
6.7.4.1 KWEKERSARBEID 
 
De Zaaizaad- en Plantgoedwet biedt bescherming aan nieuwe plantenrassen. 
Daarmee beoogt deze wet de zogeheten kweekarbeid, gelegen in het winnen van een 
nieuw ras, te beschermen. De Zaaizaad- en Plantgoedwet laat zich niet uit over de 
vraag in hoeverre aan andere `kweekprestaties' bescherming geboden zou kunnen 
worden. 
 Van Nieuwenhoven Helbach158 neemt het standpunt in dat de wijze waarop het 
kwekersrecht in de wet is geregeld met zich brengt dat die regeling een uitputtend 
karakter draagt, zodat geen bescherming op grond van het gemene recht kan worden 
ingeroepen voor kweekprodukten buiten het door de wet bestreken terrein. Als 
belangrijk argument daarvoor ziet hij dat de duur van het kwekersrecht steeds bij de 
verlening voor ieder ras afzonderlijk wordt vastgesteld en dat het recht door de 
overheid wordt verleend.159  
 Dat argument lijkt mij niet van doorslaggevende betekenis. De verlening door 
de overheid kan men ook beschouwen als een administratieve maatregel, die 
duidelijkheid over beschermenswaardigheid van een ras en de duur van die bescher-
ming verschaft, zonder dat dat noodzakelijkerwijs met zich behoeft te brengen dat 
bescherming op grond van ongeschreven recht onbestaanbaar zou dienen te zijn. Aan 
bescherming op grond van ongeschreven recht zou dan het nadeel van een grotere 
onduidelijkheid c.q. rechtsonzekerheid kleven, maar dat hoeft aan de mogelijkheid 
van bescherming op zich nog niet direct in de weg te staan. 
 Sterker acht ik het argument dat het systeem van de wet meebrengt dat voor 
plantenrassen dient te worden aangenomen dat buiten het wettelijk kader géén 

 

                                                 
157 Zie over dit arrest ook Cohen Jehoram, 1963, p. 199. 
158 1989, nr 1219. 
159 Vgl. art. 51 ZPW, Van Nieuwenhoven Helbach, 1989, nr 692; Van der Kooij, 1990, p. 356. 
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exclusieve aanspraken mogelijk zijn, zodat bijv. in de natuur voorkomende planten-
rassen, die geen cultuurgewas zijn, in het publiek domein behoren. Een belangrijk 
argument daarvoor lijkt mij dat de wetgever geacht mag worden voor dit  ─  
potentieel  ─  door de wet bestreken terrein een keuze te hebben gemaakt. Wanneer 
men dan in weerwil daarvan aanspraken voor onder die wet niet te beschermen 
plantenrassen zou aannemen, zou deze wettelijke regeling en afbakening in wezen 
zonder betekenis zijn.  
 Daarbij komt dat gesteld kan worden dat het een aan ons recht ten grondslag 
liggend beginsel is dat plantenrassen  ─  evenals dierenrassen  ─  in beginsel publiek 
domein zijn. Dit beginsel ligt bijv. ten grondslag aan art. 3 lid 2 Row en art. 53 sub b 
EOV, waarin de octrooieerbaarheid van planten- en dierenrassen en werkwijzen van 
wezenlijk biologische aard voor het voortbrengen van planten of dieren wordt 
uitgesloten.160 Ook tegen de achtergrond van dit beginsel lijkt aangenomen te 
moeten worden dat aan de Zaaizaad- en Plantgoedwet een negatieve reflexwerking 
voor kwekersarbeid van plantenrassen, die niet aan de vereisten voor bescherming 
onder die wet voldoen, dient te worden toegekend.161

 Kwekersarbeid kan zich niet alleen bij plantenrassen maar ook bij dieren 
voordoen, zodat nog de vraag rijst in hoeverre het ongeschreven recht exclusieve 
rechten kan toekennen aan de resultaten van kwekersarbeid bij dieren. In dit verband 
wordt ook wel gesproken over een fokkerijrecht.162 Gelet op het hiervoor genoemde 
beginsel dat men zou kunnen aanmerken als het beginsel van vrijheid van biologisch 
materiaal  ─  en de ook reeds sedert jaren gevestigde praktijk  ─  komt het mij voor 
dat in beginsel aangenomen dient te worden dat een fokker van een nieuw dierenras 
daarop op grond van ongeschreven recht geen exclusieve aanspraken kan doen 
gelden. 
 
6.7.4.2 TOPOGRAFIEËN 
 
De Chipswet biedt bescherming aan de prestatie bestaande uit het vervaardigen van 
een oorspronkelijke topografie voor een halfgeleiderprodukt. De vraag rijst of aan 
deze wet een negatieve reflexwerking dient te worden toegekend, ofwel in hoeverre 
ruimte bestaat voor exclusieve aanspraken op topografieën van andere produkten dan 
halfgeleiderprodukten. 

 
160 Vgl. Van Nieuwenhoven Helbach, 1989, nr 199; Kokke, BIE 1990, p. 271; Perizonius, BIE 1990, p. 283; Ver-

steegh, NJB 1991, p. 695. 
161 Een negatieve reflexwerking van de Zaaizaad- en Plantgoedwet werd evenzeer aangenomen door Pres. 

Zwolle, 14 mei 1969, NJ 1971, 88 (Rieger/Koppe; Begonia's). 
162 Vgl. NOTA-rapport, 1991, p. 37. 

218   
Van Engelen – Prestatiebescherming - 1994 



Hoofdstuk 6: Mogelijkheden tot prestatiebescherming 

 De wet laat zich daarover niet uit. De wetsgeschiedenis leert dat de wetgever 
vooral de belangen van de Nederlandse industrie in de Verenigde Staten veilig wilde 
stellen en evenzeer de innovatie wilde stimuleren.163 Van enige intentie van de 
wetgever om met deze wet paal en perk te stellen aan de bescherming die op dit 
terrein geboden zou kunnen worden blijkt echter niet. Integendeel, gewezen kan 
worden op het door de Nederlanse regering ingenomen standpunt  ─  voorafgaand 
aan het tot stand komen van deze wet  ─  dat chips reeds door het recht inzake de 
ongeoorloofde mededinging beschermd zouden worden.164 De beschermenswaardig-
heid van chips vanwege de daaraan ten grondslag liggende economische inspannin-
gen is in de literatuur ook niet in twijfel getrokken.165  
 Tegen deze achtergrond meen ik dat niet gezegd kan worden dat er sprake is van 
een principiële grens tussen topografieën van halfgeleiders, enerzijds, en verge-
lijkbare prestaties bij andere produkten, zoals bijv. het ontwerp van een printplaat, 
anderzijds. Op voorhand lijkt dan ook niet uitgesloten te kunnen worden dat het ook 
mogelijk is om voor een met het ontwerpen van een topografie van halfgeleider 
vergelijkbare vervaardigingsprestatie eventueel exclusieve rechten op grond van het 
ongeschreven recht te erkennen, voor zover die bescherming tenminste niet botst met 
algemene beginselen, zoals bijv. de vrijheid van techniek.  
 
6.7.4.3 NIEUWS 
 
In het verlengde van in het bijzonder de geschriftenbescherming speelt de vraag in 
hoeverre nieuws als zodanig  ─  ofwel de nieuwsfeiten, los van hun vormgeving of 
de eventuele opschriftstelling daarvan  ─  voor een ongeschreven exclusief recht in 
aanmerking kan komen. De behoefte aan een dergelijke bescherming wordt ingege-
ven door de omstandigheden dat met het `garen' c.q. verzamelen van nieuws veelal 
substantiële economische inspanningen gemoeid zijn.166 Wat nieuws is, is een rela-
tieve zaak. In de regel verstaat men onder nieuws nieuwe informatie over enig onder-
werp.167 Nieuws heeft zodoende naar zijn aard slechts een korte levensduur. 

 

                                                 
163 Vgl. Frensel, 1988, p. 73. 
164 Vgl. Brief Nederlandse Minister van Buitenlandse Zaken, 16 mei 1985, gepubliceerd in Informatierecht/AMI 

1986, p. 27. 
165 Vgl. Frensel, 1988, p. 13. 
166 Zie reeds: Maas Geesteranus, NJB 1933, p. 82. 
167 Vgl. Hugenholtz, 1989, p. 81; Spoor/Verkade, 1993, nr 143. 
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A. GESCHIEDENIS AUTEURSWET 
 
De bescherming van nieuws is al an de orde geweest bij de totstandkoming van de 
Auteurswet 1912.168 Bij de behandeling van destijds art. 14 van de Auteurswet 
1912169 inzake het recht om nieuwsberichten over te nemen, werd in het Voorlopig 
Verslag door sommige leden voorgesteld om een verbod in te voeren op het overne-
men van nieuwstijdingen en gemengde berichten zonder bronvermelding. Hierin 
voorzag het toen voorliggende ontwerp  ─  anders dan de wet van 1881  ─  nog niet. 
Men beschouwde deze bescherming van nieuwstijdingen als een logisch voort-
vloeisel van de door de wetgever voorgestane bescherming van alle  ─  al dan niet 
oorspronkelijke  ─  geschriften. Sommigen bepleitten zelfs een algeheel verbod van 
het overnemen van nieuwstijdingen gedurende een zekere periode (24 uur), vanwege 
de grote economische inspanningen en belangen, die met de nieuwsgaring gemoeid 
zijn.170

 De regering sloot zich niet bij dit standpunt aan. Zij beriep zich daarbij op 
hetgeen bij gelegenheid van de herziening van de Berner Conventie in 1908 gesteld 
was, inhoudende dat een dergelijke bescherming tot het domein van de ongeoorloof-
de mededinging behoorde.171 Van belang is dat geconstateerd kan worden dat de 
wetgever destijds een dergelijke bescherming van nieuws zeker niet uitgesloten of 
onwenselijk achtte. 
 Bij gelegenheid van de herziening van de Auteurswet in 1931 kwam de bescher-
ming van de nieuwsfeiten weer aan de orde. Bij de behandeling van art. 15 Aw, dat 
spreekt over nieuwsberichten, waaronder niet-oorspronkelijke geschriften, werd door 
sommige Kamerleden weer een tijdelijke, absolute bescherming van persnieuws 
gedurende een zekere periode  ─  nu 2 x 24 uur  ─  bepleit.172 Sommige andere leden 
stelden zich echter op het standpunt dat nieuws c.q. feiten publiek domein behoren te 
zijn, zodra zij gepubliceerd zijn.173 De regering volstond ook deze keer met de 

 
168 Vgl. Van Engelen, BIE 1987, p. 248; Hugenholtz, 1989, p. 88-89. 
169 Thans art. 15 Aw. 
170 VV, Handelingen II, Bijlage no. 224, no. 4, p. 14: Hierbij doet zich nog de vraag voor of de wet niet iets verder 

behoort te gaan en streng moet waken tegen het kosteloos overnemen van gedeelten van den inhoud van 
dagbladen, waarvoor door dezen grootte sommen worden besteed. Men wees op het zich verschaffen van 
kostbare beursberichten, telegrammen van Reuter. Zou wellicht een verbod in de wet zijn op te nemen, 
waarbij het als niet geoorloofd wordt verklaard telegrafische en telefonische berichten binnen een bepaalden 
tijd, bijvoorbeeld 24 uren, na de openbaarmaking over te nemen. 

171 MvA, Handelingen II, Bijlage no. 227, no. 5, p. 20: Het valt daarentegen buiten het kader van deze wetsvoor-
dracht te waken tegen het overnemen met bronvermelding van zekere berichten, waarvoor sommige bladen 
zich aanzienlijke geldoffers getroosten. Terecht wordt dienaangaande in het meer genoemde Rapport de la 
Commission der Berlijnsche Conferentie gezegd `nous sortions de notre domaine pour pénétrer dans selui de 
la concurrence déloyale'. 

172 VV, Handelingen II, Bijlage 1930-1931, no. 254.8, p. 19-20. 
173 VV, Handelingen II, Bijlage 1930-1931, no. 254.8, p. 19-20. 
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opmerking dat dit onderwerp niet in de Auteurswet geregeld diende te worden, maar 
tot het domein van de ongeoorloofde mededinging behoort.174  
 Deze historie rechtvaardigt de conclusie dat niet van een negatieve reflexwer-
king van de Auteurswet voor de beschermingswaardigheid van nieuws gesproken 
kan worden. De wetsgeschiedenis leert dat men in beginsel volstond met de consta-
tering dat nieuws als zodanig geen onderdak in de Auteurswet diende te vinden, 
hetgeen mij  ─  dogmatisch bezien  ─  juist lijkt. Bij de bescherming van nieuws gaat 
het immers niet om de vormgeving van de verslaggeving, maar om de bescherming 
van de nieuwsfeiten op zich. Het bijzondere daarvan is bovendien dat daarbij niet die 
nieuwsfeiten op zich centraal staan, maar primair de periode waarin deze feiten nog 
als nieuws kunnen gelden.175 Dat laat echter onverlet dat de bescherming van nieuws 
met zich brengt dat die nieuwsfeiten gedurende een zekere periode `geblokkeerd' 
kunnen worden. 
 Dit illustreert dat de bescherming van nieuws op gespannen voet staat met de 
informatievrijheid, die  ─  zoals art. 10 lid 1 EVRM aangeeft  ─  tevens de vrijheid 
om inlichtingen of denkbeelden te ontvangen of door te geven omvat. Dit recht is 
eveneens in art. 19 lid 2 IVBP neergelegd. In beginsel werpt deze vrijheid tot het 
doorgeven van denkbeelden en inlichtingen een drempel op voor de bescherming 
van nieuws, daar de vrijheid om inlichtingen door te geven daardoor beknot wordt. 
Lid 2 van art. 10 EVRM leert dat de uitoefening van deze vrijheid in beginsel slechts 
onderworpen kan worden aan beperkingen, welke bij de wet worden voorzien, en die 
in een democratische samenleving nodig zijn in het belang van (...) de bescherming 
van (...) rechten van anderen. Lid 3 van art. 19 IVBP is nagenoeg gelijkluidend. 
Gezien de grotendeels gelijke inhoud van art. 10 EVRM en art. 19 IVBP beperk ik 
mij in het navolgende tot art. 10 EVRM, in het bijzonder omdat over deze bepaling 
de nodige rechtspraak van de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens en 
het Europese Hof voor de Rechten van Mens voorhanden is.176  

 

                                                 
174 MvA, Handelingen II, Bijlage 1930-1931, no. 254.9. 
175 Treffend omschreven door Justice Pitney in International News Service v. Associated Press (248 U.S. 215): 

The peculiar value of news is in the spreading of it while it is fresh. 
176 Zie omtrent de horizontale werking daarvan: Verhey, 1992, p. 163-169. 
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B. ‘PRESCRIBED BY LAW’, ARTIKEL 10 LID 2 EVRM 
 
De vraag rijst allereerst of een bescherming van nieuws op grond van ongeschreven 
recht wel mogelijk is, nu art. 10 lid 2 EVRM als voorwaarde stelt dat deze bij wet 
voorzien177 dient te zijn?  
 De rechtspraak van het Europese Hof voor de rechten van de Mens leert dat de 
Nederlandse vertaling van het begrip `law' door `wet' niet geheel gelukkig is, omdat 
het bestaan van een wet in formele zin niet vereist is. Ook het bestaan van een regel 
van ongeschreven recht kan voldoende zijn, reden waarom de Engelse tekst, die 
spreekt over prescribed by law  ─  en niet over statute or Act  ─  de lading beter dekt.  
 Wat onder prescribed by law dient te worden begrepen werd door het Europese 
Hof nader gepreciseerd in zijn Sunday Times-arrest van 1979.178 In deze zaak diende 
het Hof zich uit te laten over de klacht dat contempt of court een te vage en onzekere 
grondslag voor een verbod tot publikatie van een artikel vormde, zodat niet van 
prescribed by law in de zin van art. 10 lid 2 EVRM gesproken zou kunnen worden. 
Het Hof overwoog dat daarvoor twee vereisten dienden te worden gehanteerd: 
Firstly, the law must be adequately accessible: the citizen must be able to have an 
indication that is adequate in the circumstances of the legal rules applicable to a 
given case. Secondly, a norm cannot be regarded as a law unless it is formulated 
with sufficient precision to enable the citizen to regulate his conduct: he must be able 
 ─  if need be with appropriate advice  ─  to foresee, to a degree that is reasonable in 
the circumstances, the consequences which a given action may entail. 
 In zijn arrest van 26 maart 1985 in de zaak Barthold179 liet het Hof zich in het 
bijzonder nader uit over de mate waarin een bepaalde norm voorzienbaar dient te 
zijn. Het Hof overwoog dat de bewuste bepaling van het toepasselijke Duitse recht, 
waarop de klacht over ongeoorloofde publiciteit door een dierenarts gebaseerd was, 
inderdaad in weinig precieze bewoordingen gesteld was. Dat betrof in het bijzonder 
de uitdrukking proper standards, waarmee een ruime discretionaire bevoegdheid aan 
de rechter gegeven werd. Na gesteld te hebben  ─  onder verwijzing naar zijn Sunday 
Times-arrest  ─  dat het Hof de onmogelijkheid van absolute precisie bij het 
formuleren van een juridische norm reeds onderkend had, overwoog het Hof 
vervolgens: Such considerations are especially cogent in the sphere of conduct 
governed by the 1909 Act, namely competition, this being a subject where the 

 
177 De Engelse tekst spreekt over `prescribed by law', terwijl de Franse tekst de terminologie `prévue par la loi' 

hanteert. Vgl. Van Dijk/Van Hoof, 1990, p. 636. 
178 EHRM, 26 april 1979, NJ 1980, 146 (Sunday Times). Vgl. Verkade, 1990, p. 19 en Verhey, 1992, p. 157. 
179 EHRM 25 maart 1985, NJ 1987, 900 (Barthold). Vgl. Van Dijk/Van Hoof, 1990, p. 639. 
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relevant factors are in constant evolution in line with developments in the market and 
means of communication. Al te strenge eisen aan de voorzienbaarheid van een 
bepaalde norm kunnen zijn dan ook niet reëel. 
 In de procedure die leidde tot het Müller-arrest180  ─  over Zwitserse wetgeving 
betreffende schending van de eerbaarheid  ─  stelde de kunstenaar Müller zich op het 
standpunt dat het begrip obsceen te vaag was om aan het voorzienbaarheidsvereiste 
te voldoen. Het Hof merkte, onder verwijzing naar de overwegingen uit zijn  Sunday 
Times- en Barthold-uitspraken, nog op: The need to avoid excessive rigidity and to 
keep pace with changing circumstances means that many laws are inevitably 
couched in terms which, to a greater or lesser extent, are vague. Het Hof achtte 
vervolgens evenzeer van belang that there were a number of consistent decisions by 
the Federal Court on the `publication' of `obscene' items, die voor de verdachte 
toegankelijk waren geweest.    In de Markt Intern-zaak181 diende het Hof zich 
vervolgens uit te laten over de vraag of de Duitse rechtspraak inzake onrechtmatige 
perspublicaties  ─  welke is gebaseerd op het met de Nederlandse zorgvuldigheids-
norm vergelijkbare criterium van de gute Sitten van art. 1 van het Gesetz gegen den 
Unlauteren Wettbewerb  ─  voldeed aan het prescribed by law-vereiste van art. 10 lid 
2 EVRM. Het Hof oordeelde unaniem dat dat het geval was.182  
 Het Hof begon  ─  onder verwijzing naar de Barthold- en Müller-uitspraken  ─  
met de overweging dat het Hof has already acknowledged the fact that frequently 
laws are framed in a manner that is not absolutely precise. This is so in spheres such 
as that of competition, in which the situation is constantly changing in accordance 
with the developments in the market and in the field of communication. Vervolgens 
merkte het Hof op  ─  onder verwijzing naar het Sunday Times-arrest  ─  dat the 
interpretation and application of such legislation are inevitably questions of 
practice. Het Hof overwoog vervolgens dat de Duitse rechtspraak voldeed aan het 
prescribed by law-vereiste: In this instance, there was consistent case-law on the 
matter from the Federal Court of Justice (...). This case-law, which was clear and 
abundant and had been the subject of extensive commentary, was such as to enable 
commercial operators and their advisers to regulate their conduct in the relevant 
sphere.183

 

                                                 
180 EHRM 24 mei 1988, NJCM Bulletin 1988, 666 (Müller and others). 
181 EHRM, 20 november 1989, Mediaforum 1990/1, Bijlage, p. 5; BIE 1990, nr 72, p. 232 (Markt Intern). 
182 Hetgeen veelbetekenend genoemd mag worden daar het Hof verder scherp verdeeld was. Negen van de acht-

tien rechters onderschreven het oordeel van de meerderheid, die tot stand kwam door de casting vote van de 
President. De overige negen rechters schreven een viertal dissenting opinions. 

183 Zie ook: EHRM 26 november 1991, NJ 1992, 457 (Spycatcher). 
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 Of bij gebreke van gevestigde jurisprudentie van de hoogste rechter evenzeer 
gesproken kan worden van een voldoende voorzienbaarheid van een juridische norm 
kan  uit de Müller- en Markt Intern-uitspraken niet opgemaakt worden. Het komt mij 
voor dat uit de vooropstelling dat een recht veelal niet absolutely precise geformu-
leerd kan worden, en dat juist op het gebied van de mededinging deze onduidelijk-
heid zijn oorzaak vindt in de veranderende markten en middelen, in beginsel ruimte 
laat om ook van voldoende voorzienbaarheid van een recht te kunnen spreken, 
wanneer dat recht nog niet in standaard-rechtspraak is uitgekristalliseerd.184 Een 
andere interpretatie zou als consequentie hebben dat het prescribed by law-vereiste 
een blokkade voor de ontwikkeling van het ongeschreven recht zou opwerpen, 
hetgeen een niet gerechtvaardigde  ─  en evenmin bedoelde  ─  consequentie van art. 
10 EVRM zou zijn.  
 De onderkenning door het Hof van het belang van markt-ontwikkelingen 
impliceert mijns inziens juist dat het Hof daarvoor oog heeft en bereid is te aanvaar-
den dat het recht evenzeer in ontwikkeling moet kunnen zijn om deze markt-ontwik-
kelingen te kunnen volgen. Tegen die achtergrond lijkt mij dat aan het prescribed by 
law-vereiste ook voldaan kan zijn bij gebreke van standaard-jurisprudentie, al dan 
niet van de hoogste rechter. Bij gebreke daarvan zal dan wellicht gesproken moeten 
kunnen worden van bijv. een zekere consensus in de literatuur of een duidelijk 
signaal van de wetgever, wil de lagere rechter in de positie kunnen komen om te 
oordelen dat aan het prescribed by law-vereiste van art. 10 lid 2 EVRM is vol-
daan.185   
C. ÉÉNLIJNSPRESTATIE: RIGHTS OF OTHERS? 
 
In beginsel lijkt art. 10 lid 2 EVRM de mogelijkheid van bescherming van nieuws op 
grond van ongeschreven recht derhalve niet te blokkeren. Vervolgens rijst de vraag 
in hoeverre nieuws een éénlijnsprestatie vormt, zodat een exclusief recht op de 
exploitatie daarvan gerechtvaardigd zou kunnen zijn. 
 Dat nieuws als éénlijnsprestatie gezien kan worden lijkt reeds ondersteund te 
worden door hetgeen over de beschermenswaardigheid daarvan werd opgemerkt bij  

 
184 Vgl. Verhey, 1992, p. 159. 
185 Zie ook: EHRM 25 juni 1992, Mediaforum Bijlage [4] 1992-11/12, B88 (Thorgeirson v. IJsland): (58) 

However, the Court notes that the manner in which the Reykjavik Criminal Court and, subsequently, the 
majority of the Supreme Court (..) interpreted and applied that Article in the present case was not excluded by 
its wording (..) and was, moreover, supported by precedent (..). Above all, it is primarily for the national 
authorities, notably the courts, to interpret and apply domestic law (see, amongst many other authorities, the 
Kruslin v. France judgement of 24 April 1990, Series A no. 176-A, p. 21, § 29). Consequently, the Court 
agrees with the Government and the Commission that the interference was `prescribed by law'. 
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gelegenheid van de parlementaire behandeling van de Auteurswet in 1912 en 1931. 
De economische inspanningen en risico's die in de regel met het garen van nieuws 
gemoeid zijn laten zich niet onderscheiden van de economische inspanningen en 
risico's die aan andere vervaardigingsprestaties, zoals een niet-oorspronkelijk 
geschrift of de prestaties van een omroeporganisatie,186 verbonden zijn, zodat het 
garen van nieuws zich naar mijn mening als een éénlijnsprestatie laat kwalificeren.187

 Wanneer men nieuws als éénlijnsprestatie erkent, en een ongeschreven exclusief 
recht op de exploitatie daarvan mogelijk acht, laat de aan het garen van nieuws toe te 
kennen bescherming zich ook kwalificeren als een right of others in de zin van art. 
10 lid 2 EVRM, waardoor een beperking op de vrijheid tot het doorgeven daarvan, 
zoals bedoeld in art. 10 lid 1 EVRM, ook tot de mogelijkheden behoort. 
 
D. ‘NECESSARY IN A DEMOCRATIC SOCIETY’: RECHT OP EEN REDELIJKE 

VERGOEDING? 
 
De enkele constatering dat het garen van nieuws als een éénlijnsprestatie gezien kan 
worden en dat bescherming op grond van ongeschreven recht in beginsel aan het 
prescribed by law-vereiste kan voldoen, volstaat op zich echter niet voor de beant-
woording van de vraag in hoeverre het toekennen van een ongeschreven intellectueel 
eigendomsrecht op nieuws mogelijk is. Art. 10 lid 2 EVRM stelt tevens nog als eis 
dat een beperking van de vrijheid tot het doorgeven van inlichtingen of denkbeelden 
van art. 10 lid 1 EVRM slechts is toegestaan wanneer deze necessary in a 
democratic society188 is. 
 In dit verband is van belang dat de vrijheid tot het doorgeven van inlichtingen en 
denkbeelden een vrije nieuwsvoorziening mogelijk maakt. Deze vrije nieuwsvoor-
ziening gaat als zodanig aan de vrijheid van meningsuiting vooraf; zij is onmisbaar 
wanneer men zich überhaupt een mening wil kunnen vormen.189 Deze rechten raken 
de pijlers waarop een democratische samenleving rust, zodat niet te eenvoudig 
geconcludeerd mag worden dat aan het vereiste van necesarry in a democratic 
society  ─  ofwel evenredigheid tussen doel en middel  ─  is voldaan. 
 Het komt mij voor dat gelet op het belang van de vrijheid tot het doorgeven van 
inlichtingen en denkbeelden een exclusief verbodsrecht op de verdere exploitatie van  

 

                                                 
186 Zie daaromtrent § 3.3.3 en § 3.3.6.  
187 Vgl. Maas Geesteranus, NJB 1933, p. 82; Hugenholtz, 1989, p. 86. 
188 Zie daarover ook: Verhey, 1992, p. 164. 
189 Vgl. Van Dijk/Van Hoof, 1990. p. 458. 
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eenmaal openbaar gemaakt nieuws190 als regel onevenredig zal zijn. Zoals hiervoor 
aangegeven191 is het exclusieve recht vooral een middel om een zo goed mogelijke 
positie van de rechthebbende bij de exploitatie van het object van zijn recht te 
verzekeren. Het exclusieve recht is echter geen doel op zich. Een exclusief recht op 
de verdere openbaarmaking c.q. exploitatie van nieuws lijkt in beginsel een oneven-
redig grote beperking van de vrijheid tot het doorgeven van inlichtingen en denkbeel-
den op te leveren, mede omdat het zich laat aanzien dat de economische belangen 
van de nieuwsgaarder zich ook naar behoren laten beschermen door het toekennen 
van een recht op een redelijke vergoeding in plaats van een verbodsrecht. 
 Tegen die achtergrond lijkt het aannemelijk dat voor nieuws niet een exclusief 
recht, maar een recht op een redelijke vergoeding als uitgangspunt gekozen dient te 
worden. 
 
E. REFLEXWERKING ART. 15 AW? 
 
In hoeverre dient in dit verband aan art. 15 Aw een reflexwerking te worden 
toegekend. Art. 15 lid 1 Aw bepaalt dat het is toegestaan om nieuwsberichten of 
gemengde berichten, die in een dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift zijn versche-
nen of door radio of televisie zijn uitgezonden, over te nemen. Daarbij dienen dan 
wel de persoonlijkheidsrechten van art. 25 Aw in acht genomen te worden en de bron 
op duidelijke wijze te worden vermeld, evenals de aanduiding van de maker indien 
die in een bron voorkomt. Art. 15 lid 1 Aw ziet naast nieuwsberichten en gemengde 
berichten ook op artikelen over actuele economische, politieke of godsdienstige 
onderwerpen en bepaalt voor die categorie dat dit recht niet geldt wanneer het 
auteursrecht uitdrukkelijk is voorbehouden. Art. 15 lid 3 Aw bepaalt echter 
vervolgens dat ten aanzien van nieuwsberichten en gemengde berichten een dergelijk 
voorbehoud niet gemaakt kan worden. Van een recht op een redelijke vergoeding 
voor de auteursrechthebbende is onder art. 15 Aw ook sprake. Art. 15 is gebaseerd 
op art. 10bis van de Berner Conventie dat bepaalt dat aan de nationale wetgeving 
wordt overgelaten om het overnemen van artikelen over actuele economische, 
politieke of godsdienstige onderwerpen te regelen. Het overnemen van 
nieuwsberichten en gemengde berichten en het niet kunnen maken van een 
voorbehoud voor die berichten is echter niet voorzien in art. 10bis van de 

 
190 Terzake van nog niet openbaar gemaakt nieuws kan niet gesteld worden dat een exclusief recht op de eerste 

openbaarmaking daarvan onder de reikwijdte van art. 10 lid 1 EVRM valt. Vgl. HR 25 juni 1965, NJ 1966, 
116 (Televizier); ECRM 6 juli 1976, NJ 1978, 237 (Geïllustreerde Pers); HR 23 oktober 1987, NJ 1988, 310 
(KNVB/NOS); ECRM 11 juli 1991, Informatierecht/AMI 1992, p. 92 (NOS/Staat); Hugenholtz, 1989, p. 158; 
Dommering, Maris-bundel 1989, p. 150. 

191 Zie § 6.6.1. 
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Berner Conventie192 maar een bijzonderheid van het Nederlandse recht, mede 
ingegeven ook door de omstandigheid dat dergelijke veelal niet-originele berichten 
naar Nederlands recht bescherming genieten onder de zogeheten geschriftenbescher-
ming.193  
 Nu art. 15 Aw aan de (auteurs)rechthebbende geen recht op een redelijke 
vergoeding toekent bij het overnemen van nieuwsberichten of gemengde berichten, 
rijst de vraag of dit niet met zich behoort te brengen dat ook aan de nieuwsgarende 
instantie evenmin een recht op een redelijke vergoeding zou kunnen worden toege-
kend. Het lijkt mij dat deze vraag in beginsel niet bevestigend beantwoord behoeft te 
worden. Van belang is dat de auteurswetgever bij de parlementaire behandeling 
expliciet de eventuele bescherming van de nieuwsgarende instantie onder ogen heeft 
gezien en heeft onderkend dat die bescherming buiten het auteursrechtelijke domein 
mogelijk is.194 Wanneer aan art. 15 Aw inderdaad een negatieve reflexwerking zou 
moeten worden toegekend, kan het bestaan van een bescherming van de nieuwsga-
rende instantie buiten het auteursrechtelijke domein uiteraard niet aan de orde zijn. 
Nu de wetgever de mogelijkheid van een dergelijke bescherming uitdrukkelijk onder 
ogen heeft gezien en niet expliciet heeft uitgesloten, lijkt het derhalve niet reëel om 
aan art. 15 Aw een negatieve reflexwerking voor de bescherming van nieuws toe te 
kennen.  
 Daar komt bij dat de auteursrechtelijk beschermde prestatie en de prestatie van 
een nieuwsgarende instantie duidelijk onderscheiden kunnen worden. Bij de auteurs-
rechtelijke prestatie en de door art. 15 Aw aangebrachte beperkingen daarop gaat het 
om de wijze waarop nieuwsfeiten in nieuwsberichten en gemengde berichten worden 
vormgegeven. Het inkleden van een nieuwsfeit is een andere prestatie dan het garen 
en verspreiden van een nieuwsfeit.195 Dit verschil in de prestatie die door het auteurs-
recht of door een recht van de nieuwsgarende instantie beschermd wordt, rechtvaar-
digt ook een separate behandeling.196  
 De omstandigheid dat de auteurswetgever voor auteursrechten op nieuwsberich-
ten zelfs niet van een recht op een redelijke vergoeding wil weten, onderstreept 
echter wel het belang van de vrijheid van informatie, zoals ook neergelegd in art. 10  

 

                                                 
192 Art. 2 lid 8 BC bepaalt zelfs dat de Berner Conventie niet van toepassing is op nieuwsberichten (`nouvelles du 

jour ou faits divers qui ont le caractère de simples informations de presse'). 
193 Zie § 2.5. 
194 Zie Minister van Justitie Donner (Handelingen II, 1930-1931, p. 2303-2304): Dat er ook plaats is voor een 

redenering in andere zin, nl. dat men nieuwsberichten, zuiver feitelijke berichten, eigenlijk niet als objecten 
van auteursrecht kan beschouwen. Het is immers een zuivere feitelijke mededeling van iets en eigenlijk dus 
geen object voor auteursrecht, tenzij dan, dat het meer uitdijdt tot een beschouwend artikel over een feit. Zie 
ook De Beaufort, 1932, p. 147. 

195 Zie ook: Vecht, Informatierecht/AMI 1992, p. 106. 
196 Zie ook: Vecht, Informatierecht/AMI 1992, p. 107. 
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EVRM, zodat daarin te meer een argument gevonden kan worden voor een terug-
houdende opstelling bij de bescherming van nieuwsfeiten, zodat daarbij slechts een 
recht op een redelijke vergoeding op zijn plaats lijkt. 
6.7.4.4 PRODUKTIES/UITGAVEN EN EVENEMENTEN 
De Wet op de Naburige Rechten kent een exclusief recht toe aan de producent van 
een fonogram en de omroeporganisatie.197 De zogeheten geschriftenbescherming 
kent in beginsel exclusieve rechten toe aan de uitgever van een geschrift.198 De vraag 
rijst dan in hoeverre evenzeer exclusieve rechten kunnen worden toegekend aan 
andere producenten of uitgevers, zoals bijv. de producent van een film of ander 
beeldmateriaal, de uitgever van software of de producent van niet op schrift gestelde 
gegevensverzamelingen c.q. databanken of de organisator van een sportwedstrijd. Dit 
betreft derhalve al die personen of instellingen, die het economisch risico verbonden 
aan het tot stand komen van een bepaald immaterieel object dragen. 
 Aan de behoefte van de filmproducent is de auteurswetgever in 1985 tegemoet 
gekomen door o.m. te bepalen dat bij gebreke van andersluidende overeenkomsten 
de auteursrechthebbenden geacht worden zekere rechten aan de filmproducent te 
hebben overgedragen, waarmee onder meer beoogd werd de filmproducent een 
gemakkelijke bescherming tegen ongeautoriseerde exploitatie van de film te ver-
schaffen.199 Deze regeling beoogt echter niet af te doen aan de bescherming, waarop 
de filmproducent qualitate qua mogelijk aanspraak kan maken.200

 Noch in de wetsgeschiedenis, noch in de tekst van de Wet op de Naburige 
Rechten of de geschriftenbescherming is enige aanwijzing te vinden voor een 
negatieve reflexwerking van deze wettelijke regelingen voor de prestatie van andere 
producenten of uitgevers. Integendeel, art. 34 WNR laat de mogelijkheid van 
bescherming op grond van het gemene recht zelfs uitdrukkelijk open. De omstan-
digheid dat de wetgever zich beperkte tot het niet-oorspronkelijk geschrift, het 
fonogram of de omroep, werd enkel bepaald door hetgeen op dat moment technisch 
mogelijk was  ─  fonogrammen en omroep bestonden niet of nauwelijks in 1912  ─   

 
197 Zie § 3.3.5 en § 3.3.6. 
198 Zie daaromtrent § 2.5. 
199 Art. 45 (d) Aw. Zie daaromtrent: Gerbrandy, 1988, ad art. 45 a t/m g Aw; Van Lingen, 1990, p. 32; Spoor/Ver-

kade, 1993, nr 325. 
200 In het wetsvoorstel 23.247 wordt ook voorzien in een wettelijk naburig recht van de filmproducent door een 

wijziging van de definitie van `producenten van fonogrammen' (Zie kamerstukken 23.247, nr 1, artikel II, p. 4 
en MvT, kamerstukken 23.247, nr 3, p. 24). Dit is gebaseerd op Richtlijn 92/100 van de Raad van 19 
november 1992 betreffende het verhuurrecht, het uitleenrecht en bepaalde naburige rechten op het gebied van 
intellectuele eigendom (Pb nr L 346 van 27 november 1992, p. 61). 
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of door de economische en politieke krachten, die aanleiding gaven tot de desbetref-
fende regeling. 
 De afbakening van het domein is in beginsel dan ook willekeurig, hetgeen 
eigenlijk slechts onderstreept dat in beginsel iedere producent c.q. uitgever van een 
vergelijkbare prestatie  ─  ceteris paribus  ─  evenzeer aanspraak dient te kunnen 
maken op exclusieve rechten op de exploitatie van het door hem geproduceerde c.q. 
uitgegeven immateriële object.201  
 De grondslag en ratio van de geschriftenbescherming brengt bovendien met zich 
dat deze door de Hoge Raad binnen het kader van de Auteurswet 1912 erkende 
bescherming van de prestatie van degene, die het economisch risico voor een 
schriftelijke uitgave draagt, zich tevens naar analogie laat toepassen op de prestaties 
van andere uitgevers/producenten van bijv. software, databestanden of fonogram-
men.202 Steun voor deze ruime opvatting kan bovendien ook gevonden worden in het 
ontwerp voor een Richtlijn betreffende de bescherming van Databanken van de 
Europese Commissie d.d. 15 april 1992.203 Artikel 2 lid 5 van dat ontwerp voorziet 
in een sui generis bescherming van databanken terzake de extractie van gegevens, 
naast de eventuele auteursrechtelijke bescherming van databanken, waar het Ontwerp 
van uitgaat.204

 
6.7.4.5 PERSOONLIJKE PRESTATIES 
 
Naast de producenten van fonogrammen en omroeporganisaties verleent de Wet op 
de Naburige Rechten tevens exclusieve rechten aan uitvoerend kunstenaars.205 De 
vraag is dan nog in hoeverre aan deze wet een negatieve reflexwerking dient te 

 

                                                 
201 Vgl. Verkade, O.M., 1986, 12 (b); Grosheide, 1986, p. 296; Quaedvlieg, 1987, p. 112-116; Verkade, preadvies 

NJV 1988, p. 50; Hugenholtz, 1989, p. 50; Spoor/Verkade, 1993, nr 223. 
202 Vgl. Quaedvlieg, 1987, p. 113-117; Verkade, preadvies NJV 1988, p. 49; Hugenholtz, 1989, p. 46. Zie ook 

HR 15 januari 1991, NJ 1991, 668 (Computerbestand), in welk arrest de Hoge Raad aanvaardde dat een 
computerbestand een geschrift in de zin van art. 225 Sr is. De discussie aan het eind van de jaren tachtig over 
de vraag in hoeverre computerprogramma's al dan niet uitgesloten zouden moeten worden van de - al dan niet 
naar analogie toe te passen - geschriftenbescherming, zoals gevoerd naar aanleiding van de voorstellen tot 
wijziging van de Auteurswet, illustreert de juistheid van dit standpunt daar zelfs de tegenstanders van deze 
mogelijkheid zich realiseerden dat een expliciete negatieve uitspraak van de wetgever vereist zou zijn (zie 
daaromtrent o.m.: Hugenholtz, NJB 1988, p. 262 en p. 532; Cohen Jehoram, NJB 1988, p. 356; Verkade, BIE 
1988, p. 46; Quaedvlieg, IER 1988, p.40-43; Verkade, NJB 1988, p. 1076 en p. 1313; Meijboom, NJB 1988, p. 
1312; Kamerstukken 19921, nr 16, NJB 1988, p. 1535).  

203 (92/C 156/03) Pb. 1992 C156/4. 
204 Zie daarover ook: Hugenholtz, Computerrecht 1992, p. 97; Van Overbeek, Informatierecht/AMI 1992, p. 123; 

Cohen Jehoram, IER 1992, p. 129. 
205 Vgl. art. 1 sub a WNR  
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worden toegekend voor vervaardigings-prestaties van personen, die niet als uitvoe-
rend kunstenaar kunnen worden aangemerkt. Dit betreft met name sportlieden.
 In het eerste ontwerp voor de WNR waren variété- en circusartiesten, evenals 
poppenspelers, uitgesloten van de definitie van `uitvoerend kunstenaar'. In de 
Memorie van Toelichting werd over een eventuele ruimere definitie van het begrip 
uitvoerend kunstenaar, die tevens variété- en circus-artiesten zou omvatten, opge-
merkt206: Het openbreken van de definitie van uitvoerende kunstenaar zou er 
mitsdien toe kunnen leiden dat andere beroepsgroepen wier prestaties vergelijkbaar 
zijn met die van variété- en circusartiesten, eveneens onder het regime van het 
wetsvoorstel gebracht wensen te worden. 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 rechtheb-
benden en de effecten daarvan. 
 Waarom een dergelijke uitbreiding van de categorieën rechthebbenden 
onwenselijk zou zijn werd in de Memorie van Toelichting niet nader gemotiveerd. In 
de Memorie van Antwoord207 werd gesteld dat variété en sport niet `de tussenkomst 
van de muzen' verlangen en het niet wel denkbaar zou zijn dat deze categorieën voor 
subsidiring in aanmerking zouden komen. De juridische relevantie daarvan lijkt mij 
echter nihil. Na discussie in de Tweede Kamer is de definitie verruimd, zodat variété- 
en circusartiesten, evenals poppenspelers, wel door deze wet beschermd worden.208 
Sporters werden echter niet in de definitie opgenomen, waarbij van regeringszijde 
vooral een vrees voor een in omvang niet voorzienbare toename van categorieën 
rechthebbenden, als argument werd gehanteerd. Een veto voor bescherming van deze 
`niet voorzienbare categorieën rechthebbenden' op grond van ongeschreven recht 
werd echter niet in de wet opgenomen, en evenmin bij de parlementaire behandeling 
uitgesproken. De parlementaire behandeling leidde daarentegen wel tot opneming 
van art 34 WNR waarin uitdrukkelijk wordt bepaald dat de wet niet afdoet aan de 
mogelijkheid van bescherming op grond van het gemene recht. Het komt mij dan 
ook voor dat de rechter volledig vrij is om aan andere categorieën persoonlijke 
vervaardigingsprestaties bescherming te verlenen.209

 
206 MvT, Kamerstukken 21244, nr 3, p. 9. 
207 Kamerstukken 21244, nr 6, p. 17.  
208 Zie Nota naar aanleiding van het Eindverslag, Kamerstukken 21244, nr 10, p. 7-8. 
209 In de Memorie van Antwoord voor de Eerste Kamer (Kamerstukken 21.244, nr 15b, p. 3) stelde de 

Staatssecretaris nog dat art. 34 niet beoogt de kring der rechthebbenden uit te breiden in de zin dat personen 
die niet voldoen aan de in art. 1, onder a, gegeven definitie van uitvoerend kunstenaar een beroep op het 
bepaalde in art. 34 kunnen doen. Naar aanleiding van een opmerking van het kamerlid Vriesekoop, merkte de 
Staatssecretaris bij gelegenheid van de mondelinge behandeling vervolgens echter op dat de beslissing over de 
reflexwerking geheel aan de rechter moet worden overgelaten (Handelingen Eerste Kamer, 1992-1993, 16 
maart 1993, p. 947). 
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 Zowel de regering als de fracties stond voor ogen dat de reikwijdte van de wet 
beperkt diende te zijn tot `culturele uitingen', maar de diepere reden daarvoor blijft 
onduidelijk. De ratio voor de bescherming van de uitvoerend kunstenaar is primair 
gelegen in de economische inspanningen  ─  die door hem geleverd dienen te 
worden om tot een uitvoering te komen  ─  en de omstandigheid dat deze uitvoering 
zich vervolgens eenvoudig laat exploiteren. Dit geldt in gelijke mate voor allerhande 
personen die een persoonlijke vervaardigingsprestatie leveren. Aan de omstandigheid 
of een uitvoering al dan niet een werk in auteursrechtelijke zin betreft, of op het 
culturele vlak ligt, kan in dit verband naar mijn oordeel geen betekenis worden 
toegekend. De relevantie daarvan ontgaat mij in ieder geval. 
 Enig overtuigend argument om aan andere personen dan uitvoerend kunstenaars 
bescherming te moeten onthouden ontbreekt derhalve, zodat aan de Wet op de 
Naburige Rechten in dit verband geen negatieve reflexwerking kan worden toege-
kend voor andere personen die vervaardigingsprestaties leveren.210 Zoals al aangege-
ven gaan de argumenten voor het toekennen van bescherming aan uitvoerend 
kunstenaars evenzeer op voor andere `uitvoerders'  ─  zoals met name sporters  ─  
zodat deze prestaties als éénlijnsprestaties in beginsel voor ongeschreven intellec-
tuele eigendomsrechten in aanmerking komen. 
 
 
 

 

                                                 
210 Veelbetekenend is in dit verband wellicht dat zelfs een overtuigd tegenstander van prestatiebescherming als 

Kaufmann juist wel prestatiebescherming mogelijk acht bij wat hij noemt persoonsgebonden prestaties. Zie 
Kaufmann/Wijnberg, IER 1990, p. 80. 
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