
Hoofdstuk 7: Rechtspraak prestatiebescherming 

7. RECHTSPRAAK PRESTATIEBESCHERMING 
 
7.1 LOUTER AANHAKEN 
 
De rechtspraak waarin geen sprake is van het toekennen van ongeschreven 
exclusieve rechten op de exploitatie van éénlijnsprestaties  ─  ofwel 
ongeschreven intellectuele eigendomsrechten  ─  maar alleen maar van `aanhaken 
aan' andermans inspanningen kenmerkt zich door een sterk casuistisch karakter, 
aangezien algemene criteria daarvoor niet direct aan te wijzen zijn. Of een 
bepaald handelen als onrechtmatig aangemerkt dient te worden is  ─  vooralsnog  
─  niet aan de hand van een algemeen criterium aan te geven, maar afhankelijk 
van de in een bepaalde casus aan de orde zijnde `bijkomende omstandigheden'. 
Om die reden concentreer ik mij in het navolgende op de rechtspraak waarin 
ongeschreven intellectuele eigendomsrechten zijn toegekend.1

 Er zijn echter onmiskenbaar raakvlakken tussen deze beiden subcategorieën, 
die binnen het onderwerp prestatiebescherming onderscheiden kunnen worden, te 
weten de ongeschreven intellectuele eigendomsrechten enerzijds, en het louter 
aanhaken aan andermans inspanningen anderzijds. Dit wordt reeds geïllustreerd 
door de omstandigheid dat het Decca-arrest van groot belang is voor het leerstuk 
prestatiebescherming, terwijl de casus zag op een vorm van louter aanhaken aan 
de prestaties van Decca door Holland Nautic. Daarom ga ik hier toch ook nader in 
op een aantal uitspraken die alleen betrekking hebben op `aanhaken aan' 
andermans inspanningen. 
 
7.1.1 LEESPORTEFEUILLE II 
 
In het Leesportefeuille II-arrest2 diende de Hoge Raad zich uit te laten over het 
door Bolhoeve aanhaken aan  ─  en gebruik maken van  ─  de goodwill verbon-
den aan de door de Geïllustreerde Pers uitgegeven tijdschriften. Leesportefeuille-
exploitant Bolhoeve verkocht advertenties voor de omslagen waarin tijdschriften 
van de Gellustreerde Pers werden aangeboden. Het betreft hier een zaak van 
`louter aanhaken aan' omdat Bolhoeve niet de vervaardigingsprestatie bestaande 
uit het uitgeven van de tijdschriften exploiteerde  ─  hij kocht de exemplaren van  

 

                                                 
1 Uitspraken waarin de vorderingen (mede) worden toegewezen op grond van ongeschreven onrechtmatig 

handelen, maar primair wettelijke intellectuele eigendomsrechten aan de orde lijken te zijn, laat ik in dit 
verband buiten beschouwing. 

2 HR 23 juni 1961, NJ 1961, 423 (Leesportefeuille II);  
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de uitgever  ─  en evenmin de onderscheidingsprestaties van de uitgever 
exploiteerde, aangezien hij zijn leesportefeuille onder eigen merken aan de man 
bracht. Bolhoeve maakte alleen gebruik van het bestaan van deze bladen c.q. 
profiteerde van de prestaties van de Geïllustreerde Pers. Nadat de Hoge Raad tien 
jaar eerder3 had uitgemaakt dat het opnemen van een tijdschrift in een 
leesportefeuille géén inbreuk op auteursrechten vormde, was de Geïllustreerde 
Pers in deze procedure voor het anker gaan liggen dat onrechtmatig werd aange-
haakt aan haar prestaties.  
 Het Hof Amsterdam had  ─  anders dan de President  ─  de vorderingen van 
de Geïllustreerde Pers gehonoreerd en was van oordeel dat Bolhoeve op 
ontoelaatbare wijze had aangehaakt aan  ─  en gebruik gemaakt had van  ─  de 
goodwill van de bladen van de Geïllustreerde Pers.  
 De Hoge Raad vernietigde dit arrest. Daarbij stelde hij voorop dat in het 
economisch verkeer  ─  waarin doorlopend wordt voortgebouwd op het door 
anderen tot stand gebrachte  ─  het profiteren van de aantrekkelijkheid van ander-
mans produkt op zichzelf niet in strijd is met de zorgvuldigheid die in het maat-
schappelijk verkeer in acht genomen dient te worden, ook niet wanneer daardoor 
in concurrentie wordt getreden met die ander en deze daar nadeel van ondervindt. 
Vervolgens overwoog de Hoge Raad dat dit beginsel met zich brengt 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 handelwijze van Bolhoeve niet 
onrechtmatig doen zijn. 
 Met deze overwegingen trok de Hoge Raad de lijn door die hij in het Hyster 
Karry Krane-arrest uit 19534 had uitgezet voor het slaafs nabootsen van ander-
mans produkt. 
 
7.1.2 JA ZUSTER, NEE ZUSTER 
 
In dezelfde lijn ligt het Ja Zuster, Nee Zuster-arrest.5 De Hoge Raad bevestigde 
daarin het arrest van het Hof Den Haag dat van oordeel was dat Lever's Zeep-
maatschappij niet onrechtmatig handelde door sleutelhangers te verspreiden met 
daaraan plastic poppetjes die de door Hetty Blok en Leen Jongewaard gespeelde 
personages Zuster Klivia, Gerrit en Opa uit de televisieserie ‘Ja Zuster, Nee 
Zuster’ voorstelden.  
 

 

                                                 
3 HR 25 januari 1952, NJ 1952, 95 (Leesportefeuille I). 
4 HR 26 juni 1953, NJ 1954, 90 (Hyster Karry Krane). Zie hierna paragraaf 6.3.1.9. 
5 HR 16 januari 1970, NJ 1970, 220 (Ja Zuster, Nee Zuster). 
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 Voor een goed begrip van dit arrest is naar mijn mening van cruciaal belang 
dat het Hof feitelijk had vastgesteld dat de gelaatstrekken van de drie poppetjes 
niet overeenstemden met die van de acteurs, zodat exploitatie van portretten of 
andere onderscheidende kenmerken van die acteurs in cassatie niet aan de orde 
was. Gelet op deze feitelijke vaststelling bleef nog slechts over de omstandigheid 
dat Lever's Zeepmaatschappij er van profiteerde dat de figuren Zuster Klivia, 
Gerrit en Opa hun populariteit mede6 te danken hadden aan de vertolking door 
eisers. Een dergelijke vorm van louter aanhaken aan de door eisers geleverde 
prestatie werd in de lijn van het Leesportefeuille II-arrest niet onrechtmatig 
geacht. Ook de omstandigheid dat het publiek ten gevolge van die vertolkingen, 
de poppetjes in gedachten zou associëren met de acteurs `noopte' volgens de 
Hoge Raad niet tot de conclusie dat voor de verspreiding van die poppetjes de 
toestemming van eisers vereist was.  
 Wanneer men de feitelijke situatie, zoals door het Hof vastgesteld, voor ogen 
houdt, kan met dit arrest  ─  zij het met enige aarzeling  ─  worden ingestemd. De 
casus ligt op het grensvlak tussen louter aanhaken aan en het exploiteren van 
persoonlijke goodwill. Wanneer mocht blijken dat het publiek ondanks de niet 
overeenstemmende gelaatstrekken de acteurs in de poppetjes zou herkennen  ─  
bijvoorbeeld doordat er toch sprake is van een zodanige gelijkenis dat gevaar 
voor verwarring bestaat  ─  lijkt deze grens mij overschreden en zou geoordeeld 
moeten worden dat sprake is van exploiteren van de persoonlijke goodwill van 
deze acteurs.7 Wanneer een dergelijke exploitatie van de `verzilverbare 
populariteit' van deze acteurs als vertolkers van die rollen niet aan de orde is, kan 
met het oordeel van de Hoge Raad worden ingestemd, omdat dan slechts sprake is 
van louter aanhaken aan c.q. profiteren van de prestaties van die acteurs.8

 
7.1.3 FILMNET I 
 
De President Den Haag diende zich in zijn vonnis van 20 januari 1986 uit te laten 
over de vraag in hoeverre het ongeautoriseerd verkopen van FilmNet-decoders, 

 

                                                 
6 Deze populariteit was evenzeer te danken aan de schepping van deze personages door de schrijfster Annie 

M.G. Schmidt, waarmee Lever wel een overeenkomst had gesloten.  
7 Zie in dit verband ook Pres. Amsterdam, 26 maart 1981, BIE 1983, nr 32, p. 81 (Max 'n Specs): Er kunnen 

zich situaties voordoen waarbij een uitvoerend kunstenaar, die de naam van de te spelen rol als artiestennaam 
voert, op grond van zijn persoonlijke presentatie en creatieve inspanning door het publiek zo zeer vereenzel-
vigd wordt met die rol, dat een ander zich jegens hem onrechtmatig zou gedragen door aan te haken aan de 
aldus verworven bekendheid en populariteit. Iets dergelijks kan gelden voor een groep uitvoerende 
kunstenaars. In casu is echter onvoldoende aannemelijk gemaakt dat dergelijke omstandigheden zich zouden 
voordoen.  

 Kennisneming van de afbeelding van de bewuste sleutelhangers (AA 1970, p. 377) leert dat de gelijkenis 
tussen de acteurs en de poppetjes inderdaad ver te zoeken leek. 

8 Zie ook: Van Schellen, AA 1970, p. 442; Beekhuis, RM Themis 1972, p. 7. 
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waardoor de programma's van FilmNet  ─  die via abonneetelevisie worden ver-
spreid  ─  ontvangen kunnen worden zonder daarvoor te betalen, onrechtmatig is 
jegens FilmNet.9 De President stond stil bij de omstandigheid dat het ging om een 
gecodeerd signaal en achtte van belang dat de gedaagde alleen maar in staat was 
zijn decoders te verkopen dankzij het feit dat FilmNet haar kabelabonnee TV-
systeem had opgezet. De commerciële waarde van de decoders werd derhalve 
uitsluitend bepaald door de prestaties van FilmNet. Nu de gedaagde aan de 
totstandkoming daarvan geen enkele bijdrage had geleverd, achtte de President 
dit aanhaken aan de prestatie van FilmNet onrechtmatig.10

 
7.1.4 DECCA/HOLLAND NAUTIC11 
 
A. CASUS 
 
Voor een goede begrip van de betekenis van het arrest12 van de Hoge Raad is de 
feitelijke situatie, zoals die door het Hof Arnhem was vastgesteld van groot be-
lang.13 Decca had sedert 1946 een radio-navigatiesysteem ontwikkeld. Dat 
systeem bestaat uit ketens van radio-zendstations die in het gebied tussen 
Gibraltar en de Noordkaap signalen voor de zeevaart en luchtvaart uitzenden. De 
signalen zelf bevatten geen nuttige informatie  ─  `pieptonen'  ─  maar met 
behulp van speciale ontvangers, waarin de gegevens met betrekking tot onder 
andere lengte- en breedtegraden van de diverse zendstations en de frequentie en 
de voortstuwingssnelheid van de signalen in een computergeheugen zijn 
opgeslagen, kan men aan de hand van deze signalen tot een nauwkeurige 
plaatsbepaling komen. Een groot aantal radio-zendstations was eigendom van de 
diverse kuststaten en de exploitatiekosten werden ook door die staten gedragen. 
Een aantal radio-zendstations was eigendom van Decca. De exploitatiekosten 
daarvan werden bestreden uit de opbrengst van de verhuur van Decca-ontvangers. 
Deze ontvangers werden door Decca verhuurd voor een prijs van circa ƒ 10.000,-
- per jaar. Holland Nautic doorkruiste de bedrijfsvoering van Decca door 
ontvangers van een ander merk, die alleen maar geschikt waren om gebruik te 
maken van het Decca-systeem, te verkopen voor een vergelijkbaar bedrag. Het 
Decca-systeem werd niet (meer) beschermd door octrooi en de Holland Nautic-
ontvangers konden ook niet als slaafse nabootsingen van de Decca-ontvangers 
worden aangemerkt. De activiteiten van Holland Nautic zagen niet op het 

 

                                                 
9 Pres. Den Haag, 20 januari 1986, KG 1986, 92 (FilmNet). 
10 Voor de verhouding tussen dit vonnis en het Decca-arrest zie hierna paragraaf 6.1.6 inzake FilmNet II. 
11 Deze paragraaf vormt een bewerking van een artikel in BIE 1986, p. 263 e.v. 
12 HR 27 juni 1986, NJ 1987, 191 (Decca/Holland Nautic). 
13 Hof Arnhem, 19 november 1984, Computerrecht 1985, p. 34 (Decca/Holland Nautic). 
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exploiteren van een concreet immaterieel object, maar op het indirect gebruiken 
door  Holland Nautic van de door de inspanningen van Decca en de kuststaten in 
het leven geroepen omstandigheden c.q. het Decca Navigatie Systeem (`DNS'). 
 
B. PRESIDENT EN HOF 
 
De President van de rechtbank Zutphen wees in zijn vonnis van 15 december 
1983 de vorderingen van Decca af. Hij was van oordeel dat de omstandigheid dat 
Holland Nautic profiteert van de investeringen, inspanningen en/of know-how 
van Decca en zich aldus een plaats op de markt voor radio-navigatie-apparatuur 
weet te verwerven zonder meer niet voldoende is om Holland Nautic's handelen 
als onrechtmatig te kwalificeren. Daarbij achtte de President van belang dat naar 
zijn oordeel Decca op de uitgezonden radiosignalen geen zodanige rechten kon 
doen gelden dat de ontvangst daarvan door derden onrechtmatig genoemd zou 
kunnen worden. 
 Het Hof Arnhem vernietigde dit vonnis van de President omdat het Hof van 
oordeel was dat Holland Nautic onrechtmatig handelde jegens Decca door, 
zonder aan Decca een redelijke vergoeding te betalen, radio-ontvangers in het 
verkeer te brengen die zijn ontwikkeld en bestemd om gebruik te maken van 
radiosignalen van radio-zendstations, welke in niet onaanzienlijke mate aan 
Decca toebehoren en door haar worden geëxploiteerd. 
 
C. ADVOCAAT-GENERAAL 
 
Advocaat-Generaal Franx concludeerde tot verwerping van het beroep in cassatie. 
Hij stelde voorop dat naar Nederlands recht het profiteren van andermans 
prestaties in het algemeen geoorloofd is maar onder omstandigheden onrecht-
matig kan zijn.14 De Advocaat-Generaal was van oordeel dat de door het Hof 
vastgestelde omstandigheden voldoende grond gaven voor het oordeel dat het niet 
betalen van een redelijke vergoeding onrechtmatig was tegenover Decca. Dit 
betrof  ─  onder meer  ─  de omstandigheid dat het in stand houden van het DNS-
zendsysteem investeringen van Decca bleef vergen en tevens een algemeen 
belang diende. Evenzeer achtte hij van belang dat die investeringen aan de 
gebruiker slechts konden worden doorberekend in de prijzen van de ontvangers. 

 

                                                 
14 Onder verwijzing naar HR 26 juni 1953, NJ 1954, 90 (Hyster Karry Krane) en HR 23 juni 1961, NJ 1961, 

423 (Leesportefeuille II). 
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D. HOGE RAAD 
 
De Hoge Raad vernietigde het arrest van het Hof Arnhem met een uitvoerige 
motivering. De Hoge Raad benadrukte dat het handelen van Holland Nautic door 
het Hof onrechtmatig was geoordeeld alleen omdat Holland Nautic bij het 
verhandelen van de radio-ontvangers profiteerde van het bestaan van het Decca-
navigatiesysteem. De Hoge Raad stelde voorop  ─  conform zijn eerdere 
jurisprudentie - dat het enkele profiteren van het bestaan van het Decca-navigatie-
systeem op zichzelf niet in strijd is met een zorgvuldigheidsnorm, ook niet 
wanneer daardoor schade aan Decca wordt toegebracht. Vervolgens merkte de 
Hoge Raad op dat beslissend is of een afweging van de betrokken maatschap-
pelijke belangen het oordeel wettigt dat, in aanmerking nemende de bijzondere 
omstandigheden van het geval, het profiteren niettemin onrechtmatig is.  
 Wanneer door deze vraag bevestigend te beantwoorden een bescherming 
wordt geboden die niet wezenlijk verschilt van de bescherming die in geval van 
aanwezigheid van een intellectueel eigendomsrecht wordt geboden, past terug-
houdendheid, aldus de Hoge Raad. Ontbreekt een wettelijke bescherming dan is 
bij een stand van zaken als zich hier voordoet voor een vergelijkbare 
bescherming via het recht van de ongeoorloofde mededinging in beginsel 
tenminste vereist dat wordt geprofiteerd van een prestatie van dien aard dat zij 
op één lijn valt te stellen met die welke toekenning van een dergelijk recht 
rechtvaardigen. 
 De door Decca geleverde prestatie kon volgens de Hoge Raad niet als zo'n 
éénlijnsprestatie15 worden aangemerkt. Voor dit oordeel werd echter  ─  vreemd 
genoeg  ─  geen nadere motivering door de Hoge Raad gegeven. 
 Vervolgens overwoog de Hoge Raad  ─  evenzeer zonder nadere motivering  
─  dat de uitgezonden signalen moeten worden beschouwd als `seinen, die voor 
allen bestemd zijn' in de zin van artikel 63 lid 2 onder a van het Radio Reglement 
1930. Het Hof Arnhem had deze kwestie in het midden gelaten, evenals de 
Advocaat-Generaal in zijn conclusie. 
 De Hoge Raad ging nog een stap verder door  ─  evenzeer zonder nadere 
motivering  ─  te overwegen dat eenieder van de door Decca uitgezonden signa-
len gebruik zou mogen maken en dat de gegevens die nodig zijn om de voor de 
ontvangst benodigde ontvanger te construeren in het publiek domein waren. 
 De door het Hof Arnhem vastgestelde omstandigheid dat het voor Decca in 
redelijkheid niet mogelijk zou zijn anders dan via doorberekening in de 
handelsprijzen, de kosten van de exploitatie-uitgaven van het Decca-naviga-

 

                                                 
15 De term éénlijnsprestatie werd daarna geïntroduceerd door Wichers Hoeth (NJ 1988, 310). 

238   
Van Engelen – Prestatiebescherming - 1994 



Hoofdstuk 7: Rechtspraak prestatiebescherming 

tiesysteem te bestrijden en dat Holland Nautic  ─  omdat deze kosten niet op haar 
drukten  ─  haar radio-ontvangers goedkoper kon leveren, werd door de Hoge 
Raad onvoldoende geacht. De Hoge Raad ging er van uit dat dit slechts het 
gevolg was van de wijze waarop Decca verkozen had haar bedrijf in te richten en 
dat Decca het risico van een dergelijke keuze zelf droeg. 
 Het feit dat het Decca-navigatiesysteem tevens de veiligheid op zee  ─  een 
publiek belang  ─  dient, werd door de Hoge Raad niet als een omstandigheid, die 
in het afwegingsproces betrokken dient te worden, geaccepteerd. Het is volgens 
de Hoge Raad aan de betrokken staten om, eventueel met publiekrechtelijke 
maatregelen, in een dergelijk publiek belang te voorzien. De omstandigheid dat 
een particulier er voor kiest een publiek belang te dienen brengt derhalve niet met 
zich dat die particulier om die reden een bijzondere positie tegenover concurren-
ten zou innemen. 
 De omstandigheid dat Decca inventiviteit, inspanningen en investeringen 
heeft aangewend voor het Decca-navigatiesysteem is volgens de Hoge Raad 
evenmin een factor die noch op zich, noch in samenhang met de andere 
omstandigheden, tot een ander oordeel kan leiden. Deze overweging dient 
waarschijnlijk in samenhang met de daaropvolgende overweging gelezen te 
worden, waarin de Hoge Raad opmerkte dat dit reeds het geval was, omdat Decca 
voor het Decca-navigatiesysteem gedurende 35 jaar praktisch een monopolie had 
bezeten, zodat moet worden aangenomen dat Decca voor die inventiviteit, 
inspanningen in investeringen voldoende was beloond. 
 De omstandigheid dat derden een licentie-overeenkomst met Decca hebben 
gesloten, wierp volgens de Hoge Raad geen ander licht op de zaak, aangezien 
hieruit geenszins voortvloeit dat die derden een licentie hebben gesloten omdat 
zij de rechtmatigheid van de belangen van Decca erkenden. De Hoge Raad 
overwoog in dit verband ook dat branche-opvattingen weliswaar niet zonder 
belang zijn, maar niet zo zwaar wegen dat zij af kunnen doen aan dit oordeel.16  
 In het kader van de belangenafweging besteedde de Hoge Raad vervolgens 
ook nog aandacht aan het belang van de scheepseigenaren om in staat te blijven 
de Holland Nautic ontvangers aan te kunnen schaffen die goedkoper zijn en 
bovendien technisch beter zouden zijn. 
 
 
 

 

                                                 
16 Vgl. ook: HR 8 januari 1960, NJ 1960, 415 (Scrabble). 
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E. COMMENTAAR 
 
Voor een goed begrip van dit arrest lijkt allereerst van belang dat de Hoge Raad 
overwoog dat de uitgezonden signalen moeten worden beschouwd als `seinen, die 
voor allen bestemd zijn' in de zin van artikel 63 lid 2 onder a van het Radio 
Reglement 1930. Het Hof Arnhem had deze kwestie in het midden gelaten, 
evenals de Advocaat-Generaal. Tegen die achtergrond is het bevreemdend dat een 
nadere motivering van deze `feitelijke vaststelling' niet gegeven wordt, al was het 
maar in de vorm van een overweging dat, nu een en ander in de feitelijke 
instanties was gesteld en door het Hof in het midden was gelaten, daarvan ten 
gunste van Decca mocht worden uitgegaan, zoals de Hoge Raad wel expliciet 
overwoog terzake van de omstandigheid dat Decca reeds gedurende vijfendertig 
jaar een monopolie had gehad. Het komt mij bovendien voor dat het nog maar de 
vraag is of deze signalen inderdaad `voor allen bestemd zijn' in de zin van artikel 
63 lid 2 van het Radio Reglement 1930.17 Het ligt voor de hand om te veron-
derstellen dat Decca zich op het standpunt stelde dat de signalen alleen bestemd 
waren voor de huurders van Decca-zendapparatuur. Het begrip `bestemmen' 
impliceert immers een zekere wilsgesteldheid en het lijkt niet irreëel om te 
veronderstellen dat Decca de signalen niet ten gerieve van andere ontvangers dan 
die van Decca-huurders beoogde uit te zenden. 
 De Hoge Raad ging bovendien nog een stap verder door  ─  evenzeer zonder 
nadere motivering  ─  te overwegen dat eenieder van de door Decca uitgezonden 
signalen gebruik zou mogen maken. Dit vloeit echter geenszins logischerwijs 
voort uit de omstandigheid dat de signalen voor eenieder bestemd zouden zijn in 
de zin van artikel 63 lid 1 van het Radio Reglement 1930. Deze bepaling van het 
Radio Reglement ziet op het beschermen van signalen vanuit privacy-overwe-
gingen en met het oog op de bescherming van (staats)geheimen.18 Deze bepaling 
is opgenomen ter nakoming van verdragsverplichtingen en heeft tevens een 
functie in het kader van het beschermen van het telefoon- en telegraafgeheim, 

 

                                                 
17 Zie ook Dommering, Computerrecht 1985, p. 34.  
 Lid 1 van artikel 63 van het Radio Reglement 1930 luidt: `Ter bescherming van de rechten van derden is het 

verboden van opgevangen seinen aantekeningen te houden of op enige wijze gebruik te maken, dan wel den 
inhoud, de strekking of het bestaan daarvan aan derden bekend te maken of te laten worden'. Lid 2 onder a 
bepaalt vervolgens dat dit verbod niet geldt ten aanzien van `seinen, die voor allen bestemd zijn'. Deze 
bepaling is thans vervangen door artikel F.1.3 van het Besluit Radio-Electrische Inrichtingen van 5 juli 1985 
(Stb. 445) luidende: `Ter bescherming van de rechten van derden is het eenieder verboden van niet of niet 
mede voor hem bestemde informatie, opgevangen door middel van een ontvanginrichting aantekeningen te 
houden of deze op enige wijze te gebruiken dan wel de inhoud, de strekking of het bestaan daarvan bekend te 
maken of te laten worden'. 

18 Vgl. Dommering, Computerrecht 1985, p. 34; Nota n.a.v. het Verslag, Kamerstukken 1980/1981, nr 16738, nr 
6, p. 5, Wijziging van de Telegraaf en Telefoonwet 1904 en van de Radio-Omroep-Zender-Wet 1935.  
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zoals neergelegd in artikel 13 lid 2 van de Grondwet. Enserinck19 geeft ook aan 
dat de bepaling is ingegeven om inkomsten van de Nederlandse overheid uit het 
reguliere telefoon- en telegraafverkeer veilig te stellen. De Telegraaf- en 
Telefoonwet  ─  waarop het Radio Reglement 1930 gebaseerd is  ─  ziet 
bovendien primair op het ordenen van de ether.20 De strekking van deze rege-
lingen rechtvaardigt derhalve geenszins de conclusie dat het voor allen bestemd 
zijn van bepaalde signalen evenzeer met zich brengt dat deze signalen door 
eenieder gebruikt mogen worden.  
 Dit laatste wordt tevens geïllustreerd door de omstandigheid dat ook 
reguliere omroepsignalen zijn aan te merken als signalen `die voor allen bestemd 
zijn' in de zin van deze bepaling.21 Dit doet er echter niet aan af dat ook de 
omroepen aanspraak kunnen maken op een naburig recht op deze signalen 
ingevolge de Wet op de Naburige Rechten. 
 Bovendien is in dit verband nog van belang dat de Decca-signalen  ─  zowel 
qua ontvangst als qua zendlokaties  ─  het gebied van de Noordkaap tot Gibraltar 
bestrijken. Voor de beantwoording van de vraag of deze signalen door eenieder 
gebruikt mogen worden, is derhalve niet alleen Nederlands recht beslissend, maar 
evenzeer het recht van de verschillende staten waar de signalen ontvangen en/of 
uitgezonden worden. Naar Nederlands internationaal privaatrecht is in dit 
verband primair de `lex loci delicti' c.q. het recht van de relevante markt van 
toepassing.22

 Ik ben van mening dat met het oordeel van de Hoge Raad, dat de signalen 
door een ieder gebruikt mogen worden, kan worden ingestemd, wanneer men de 
bijzondere aard van de Decca-signalen in aanmerking neemt. De signalen op 
zichzelf  ─  `pieptonen'  ─  bevatten namelijk geen informatie, die een 
zelfstandige betekenis toekomt. De signalen vormen in wezen de vervanging van 
de `ouderwetse' vuurtoren waarvan de lichtbundel evenmin exploitabele 
informatie bevat, maar wel economische betekenis verkrijgt wanneer men  ─  
mede aan de hand van andere hulpmiddelen  ─  de positie op zee wil bepalen. De 
economisch nuttige informatie ontstaat in het Decca-navigatiesysteem pas 
doordat na ontvangst van meerdere signalen, afkomstig van verschillende 
zenders, de ontvanger door het combineren van die signalen een positiebepaling 
mogelijk maakt. De crux van het Decca-navigatiesysteem is derhalve niet gelegen 
in de in individuele signalen vervatte gegevens, maar in het combineren van de 
verschillende signalen. Wanneer men voor ogen houdt dat de signalen op zichzelf  

 

                                                 
19 Enserinck, 1933, p. 122. 
20 Vgl. MvT, Kamerstukken 1980, 1981, nr 16738, nr 3, p. 2. 
21 Zie Enserinck, 1933, p. 121-122. 
22. Vgl. Martens, O.D., VI, nr 54-55. 
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geen exploitabele informatie bevatten, kan mijns inziens worden ingestemd met 
de overweging van de Hoge Raad dat deze door eenieder gebruikt mogen worden.  
 Dat er sprake zou zijn van een keuze-vrijheid van Decca bij de inrichting van 
haar bedrijf, zoals de Hoge Raad overwoog, leidt de Hoge Raad kennelijk af uit 
het gegeven dat Decca de eigendom en de exploitatie van een groot aantal 
zenders aan de kuststaten had overgedragen. Daarbij kan echter worden 
opgemerkt dat het feit dat Decca de exploitatie heeft opgedragen niet noodzakelij-
kerwijs duidt op een keuze-vrijheid van Decca bij het aanhouden van de 
exploitatie van bepaalde zenders. 
 Het komt mij voor dat de factor dat Decca inventiviteit, inspanningen en 
investeringen heeft aangewend op zich wel een omstandigheid kan zijn, die in het 
afwegingsproces betrokken behoort te worden. Wanneer men aanneemt - zoals de 
Hoge Raad kennelijk doet  ─  dat Decca reeds ruimschoots de mogelijkheid heeft 
gehad haar investeringen terug te winnen, kan daaraan betekenis worden 
toegekend. De Hoge Raad verliest daarbij wellicht echter uit het oog dat voor de 
voortzetting van de exploitatie van het Decca-navigatiesysteem evenzeer 
inspanningen en investeringen dienen te worden aangewend, die in beginsel 
evenzeer terugverdiend behoren te kunnen worden. 
 Doordat de Hoge Raad aannam dat de signalen door eenieder gebruikt 
mogen worden, de ontvangers door eenieder konden worden vervaardigd en 
Decca bovendien de keuze zou hebben gehad om haar bedrijf op deze wijze in te 
richten, kan met het oordeel dat een dergelijke vorm van louter aanhaken aan de 
door Decca geleverde prestatie niet onrechtmatig is worden ingestemd. Dat 
oordeel sluit dan ook aan bij de in het Hyster Karry Krane- en het 
Leesportefeuille II-arrest uitgezette lijn. 
 
7.1.5 TRANSPORTWAGEN23 
 
In dezelfde lijn overwoog de Hoge Raad vervolgens in zijn arrest van 8 maart 
1987 dat het verkopen van transportwagens, die gebruikt konden worden in een 
door de eisers opgezet systeem voor de afzet van potplanten, waarbij de verhuur 
van transportwagens een onderdeel van het systeem vormde, niet onrechtmatig 
was. Het uiterlijk van de bewuste transportwagens was niet als model gedepo-
neerd, zodat daaraan geen bescherming kon worden verleend, gelet op het 
bepaalde in artikel 14 lid 5 BTMW, daargelaten de vraag in hoeverre de 
vormgeving wellicht noodzakelijk was voor een technisch effect. Het systeem als 
zodanig laat zich in essentie vergelijken met het Decca-navigatiesysteem, waarbij 
in plaats van de verkoop of verhuur van ontvangers, verkoop of verhuur van 

 

                                                 
23 HR 6 maart 1987, NJ 1987, 809 (Transportwagen). 
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ransportwagens aan de orde was. Het feitencomplex lijkt zodoende in essentie 
gelijk aan dat van de Decca-procedure. 
 
7.1.6 FILMNET II24 
 
In zijn arrest van 2 mei 199125 bekrachtigde het Hof Amsterdam een vonnis van 
de President van de rechtbank Amsterdam,26 waarin  ─  in navolging van de 
President Den Haag27  ─  het verkopen van FilmNet-decoders als onrechtmatig 
was aangemerkt. Het Hof overwoog dat de uitgezonden signalen alleen bestemd 
waren om te worden ontvangen door abonnees die daartoe een vergoeding aan 
Esselte betaalden en benadrukte dat het gesloten systeem slechts toegankelijk is 
en beoogt te zijn voor abonnees. Het abonnee-TV-systeem achtte het Hof een 
éénlijnsprestatie en het daarvan profiteren zonder enige bijdrage te leveren aan de 
totstandkoming van dit abonnee-TV-netwerk was volgens het Hof een onbetame-
lijk binnendringen in het distributiesysteem van Esselte. 
 Het komt mij voor dat in beginsel ingestemd kan worden met het resultaat 
van deze procedure. Wanneer Esselte als exploitant van FilmNet voor haar 
inkomsten afhankelijk is van het verstrekken van decoders aan haar betalende 
abonnees, is het uitermate zuur wanneer derden dergelijke decoders kunnen 
verkopen zonder de exploitant van FilmNet op zijn minst in de opbrengsten te 
laten meedelen. Het lijkt ook aannemelijk dat wanneer een dergelijke handelwijze 
op grote schaal navolging zou verkrijgen, het voortbestaan van FilmNet in gevaar 
zal komen. Bij de door het Hof  ─  en de President  ─  gehanteerde motiveringen 
kunnen echter de nodige kanttekeningen geplaatst worden. Daarbij dringt zich in 
het bijzonder de vraag op in hoeverre deze beslissing zich verdraagt met het 
Decca-arrest van de Hoge Raad.28   
 Het feitencomplex in de Decca-zaak vertoont grote overeenkomsten met de 
onderhavige kwestie. Daar was eveneens sprake van een (mede) door Decca in 
stand gehouden systeem, waarbij radio-signalen werden uitgezonden voor 
ontvangst door gebruikers. Ook Decca was in belangrijke mate afhankelijk van de 
inkomsten uit de verhuur van haar ontvangers, en Holland Nautic doorkruiste de 
bedrijfsvoering van Decca door vergelijkbare ontvangers te verkopen. 
Waarschijnlijk om het feitencomplex te laten afwijken van de Decca-casus 
overwoog het Hof Amsterdam dat de prestatie van Esselte, welke  ─  kort gezegd  

 

                                                 
24 Deze paragraaf vormt een bewerking van mijn annotatie in Mediaforum (3) 1991-9, p. 94. 
25 Hof Amsterdam, 2 mei 1991, BIE 1992, nr 49, p. 166 (Ten Electronics/Esselte [FilmNet II]). 
26 Pres. Amsterdam, 22 november 1990, Mediaforum, Bijlage [3] 1991-3, p. 27. 
27 Pres. Den Haag, 20 januari 1986, KG 1986, 92 (FilmNet), zie paragraaf 6.1.3.  
28 HR 27 juni 1986, NJ 1987, 191 (Decca/Holland Nautic). 
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 ─  bestaat uit het in de lucht of op de kabel houden van FilmNet, een zogeheten 
éénlijnsprestatie zou zijn. Dit lijkt mij onjuist, in aanmerking nemende dat de 
prestatie bestaande uit het in stand houden van het FilmNet-systeem niet 
wezenlijk verschilt van de prestatie van Decca terzake van het in stand houden 
van het Decca-systeem, welke prestatie evenmin een éénlijnsprestatie vormde.29 
Deze prestaties resulteren ook niet in een concreet immaterieel object, maar 
slechts in een bepaalde configuratie, ofwel een `samenstel van omstandigheden'.30

 Bij gebreke van het aanwezig zijn van een éénlijnsprestatie dienen derhalve 
de algemene beginselen van het recht inzake de ongeoorloofde mededinging te 
gelden, zoals die door de Hoge Raad in het Decca-arrest nog eens zijn aangege-
ven. Vooropgesteld behoort dan te worden dat het enkele profiteren van het 
bestaan van het FilmNet-systeem op zich niet onrechtmatig is, ook niet wanneer 
de exploitant van dat systeem daar schade van ondervindt. Voor onrechtmatigheid 
zijn dan bijkomende omstandigheden vereist. 
 Bij de door de President en het Hof aangegeven bijzondere omstandigheden, 
rijst de vraag hoe deze zich verhouden tot de verschillende bijzondere omstandig-
heden, die door de Hoge Raad in het Decca-arrest gewogen  ─  en te licht 
bevonden  ─  werden. 
 President en Hof overwogen dat de commerciële waarde van de decoders 
bepaald wordt door de prestatie van Esselte en dat Ten Electronics aan de 
totstandkoming daarvan geen bijdrage leverde. Dit lag in de Decca-zaak echter 
niet anders. Deze omstandigheid verschilt bovendien ook niet van de situatie 
waarin iemand onderdelen zou vervaardigen die slechts in een door een ander op 
de markt gebrachte machine of auto gebruikt kunnen worden, hetgeen in beginsel 
evenmin onrechtmatig is. Onduidelijk blijft overigens in deze uitspraken in 
hoeverre de informatie voor de vervaardiging van de decoders publiek domein 
zou zijn en of de decoders mogelijk ook voor andere doeleinden te gebruiken 
zouden zijn, zoals door Ten Electronics gesteld. 
 President en Hof achtten evenzeer van belang dat het door Esselte verspreide 
signaal auteursrechtelijk beschermd is. Dit lag anders in de Decca-zaak, waar 
slechts sprake was van `pieptonen'. De vraag rijst of deze omstandigheid  

 

                                                 
29 Anders: Van Zanten, (AA 1992, p. 79) die van oordeel is dat deze prestatie op één lijn gesteld zou kunnen 

worden met de prestatie van een platenproducent of uitvoerend kunstenaar vanwege de door FilmNet 
gemaakte keuze uit het aanbod van films. Daarmee doelt hij echter kennelijk op een auteurs- of naburig recht, 
maar de exploitatie van de uitzendprestatie was in deze procedure niet aan de orde. 

30 Dit ligt anders terzake van de door FilmNet voor die configuratie uitgezonden signalen, waarvoor zij in 
beginsel een naburig recht kan claimen. 
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bijzonder genoeg is om het handelen van Ten Electronics onrechtmatig te doen 
zijn. President en Hof differentiëren niet bij de vraag welke omstandigheden 
onrechtmatigheid tegenover welke partijen in die procedure met zich brengen. Ik 
meen dat het handelen van Ten Electronics zou kunnen worden aangemerkt als 
onrechtmatig tegenover de mede als eisers optredende filmmaatschappijen, omdat 
naar analogie met artikel 44A Row van een indirecte auteursrechtinbreuk 
gesproken lijkt te kunnen worden. Naar ik begrijp werd door de auteursrechtheb-
benden specifiek toestemming verleend voor het openbaar maken via abonnee-
TV, zodat in de lijn van het Poortvliet-arrest31 gesteld zou kunnen worden dat de 
openbaarmaking aan consumenten die geen abonnee zijn  ─  een separate 
exploitatiemogelijkheid  ─  een inbreuk op auteursrechten oplevert. 
 Het Hof overwoog tevens dat de signalen slechts voor abonnees bestemd zijn 
en dat sprake is van een gesloten systeem dat niet vrij toegankelijk is, of beoogt te 
zijn, voor niet-abonnees. Ook hierin verschilt de casus van de Decca-zaak waar 
de Hoge Raad overwoog dat de signalen moesten worden aangemerkt als `seinen, 
die voor allen bestemd zijn' in de zin van het Radioreglement 1930. Het 
`openbreken' door Ten Electronics van dit gesloten systeem kan wellicht in het 
verlengde van de rechtspraak over gesloten verkoopsystemen als onrechtmatig 
jegens Esselte worden gekwalificeerd.32

 Het Hof stond vervolgens  ─  uitvoerig  ─  stil bij de omstandigheid dat 
abonnee-TV in een maatschappelijke behoefte zou voorzien. Deze omstandigheid 
lijkt mij echter niet van belang omdat een eventueel handelen in strijd met een 
algemeen belang nog geen onrechtmatigheid jegens een particuliere persoon of 
onderneming met zich brengt. Zoals de Hoge Raad in het Decca-arrest overwoog 
is het dan aan de Staat om eventueel op te treden.33  
 Het Hof Amsterdam overwoog tevens dat Esselte nog niet sedert jaren een 
monopolie had gehad en derhalve nog niet in staat was geweest haar 
investeringen terug te verdienen. Deze kennelijk door het Decca-arrest 
geïnspireerde overweging behoeft mijns inziens correctie. Naar ik aanneem is het 
Esselte niet te doen om het terugverdienen van de aanvangsinvesteringen, 
waarvan de hoogte ook niet uit het arrest blijkt. Ik neem aan dat het Esselte op 
zijn minst te doen is om de kosten verbonden aan het in stand houden en 
exploiteren van het systeem, zoals de aan de filmmaatschappijen te betalen 

 

                                                 
31 HR 19 januari 1979, NJ 1979, 412 (Poortvliet/Hovener). 
32 Vgl. Martens, O.D., VI, nr 84; Verkade, O.M., 1986, p. 184-188; HR 1 november 1991, NJ 1992, 423 (Cacha-

rel/Geparo) en NJ 1992, 424 (Cacharel/Trade Max Europa). 
33 Zie daaromtrent evenzeer § 5.4. 
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vergoedingen, en een zekere winst. Dat zo zijnde is de duur van de benodigde 
bescherming in beginsel gelijk aan de duur van de exploitatie van het FilmNet-
systeem. 
 De zaak lijkt ook te verschillen van de Decca-zaak doordat Decca voor het in 
stand houden van het systeem niet uitsluitend op de vergoedingen van huurders 
was aangewezen, omdat ook de verschillende staten bijdroegen in de kosten 
verbonden aan het in stand houden van het systeem. Naar ik begrijp geldt bij 
abonnee-TV dat de exploitant aangewezen is op de vergoedingen van de 
abonnees, zodat de handelwijze van Ten Electronics  ─  naar vooralsnog aanne-
melijk lijkt  ─  het voortbestaan van FilmNet in gevaar zou kunnen brengen. Of 
en in hoeverre dat het geval is, blijkt vreemd genoeg echter niet uit het arrest.  
 In aanmerking nemende dat de door Esselte uitgezonden signalen slechts 
bestemd zijn voor abonnees en gelet op hun inhoud ook niet door eenieder 
gebruikt mogen worden, en ervan uitgaande dat de handelwijze van de gedaagde 
het voortbestaan van het systeem in gevaar kan brengen, lijken er voldoende 
bijkomende omstandigheden aanwezig om te oordelen dat deze vorm van 
aanhaken aan onrechtmatig is.  
 
7.1.7 CONCLUSIE 
 
De rechtspraak van de Hoge Raad inzake het louter aanhaken aan andermans 
prestatie geeft van het Leesportefeuille II-arrest tot het Transportwagen-arrest een 
redelijk consistent beeld te zien. Uitgaande van het beginsel van de vrijheid van 
handel en bedrijf stelt de Hoge Raad consequent voorop dat het enkele profiteren 
van  ─  c.q. louter aanhaken aan  ─  andermans prestatie niet in strijd is met de in 
het maatschappelijk verkeer in acht te nemen zorgvuldigheid, ook niet wanneer 
daardoor schade wordt berokkend. Slechts op grond van bijkomende omstandig-
heden kan tot onrechtmatigheid worden geoordeeld. 
  Wanneer men de uitspraak van de Hoge Raad in het Decca-arrest plaatst 
naast de uitspraken van de lagere rechter in de FilmNet-zaken, kan men tot de 
conclusie komen dat deze uitspraken van de lagere rechter niet in conflict 
behoeven te zijn met de leer van de Hoge Raad, gezien de bijzondere bijkomende 
omstandigheden, die in die procedures speelden. Uitgaande van de hiervoor 
gegeven analyse van deze uitspraken en de wijze waarop zij zich tot elkaar 
verhouden, kan met deze jurisprudentie ingestemd worden. 
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7.2 EXPLOITEREN GEESTELIJKE PRESTATIES 
 
7.2.1 IDEEËN, DENKBEELDEN 
 
Zoals aangegeven34 dient aan de Rijksoctrooiwet en de Auteurswet een sterke 
negatieve reflexwerking te worden toegekend voor de bescherming van geeste-
lijke prestaties, zoals ideeën, denkbeelden en technische kennis of know-how. De 
jurisprudentie leert dat de rechtspraak beginselen als de vrijheid van techniek en 
de vrijheid van informatie ook vrij consistent heeft toegepast. 
 Reeds in de jaren dertig kwam de vraag aan de orde in hoeverre bepaalde 
ideeën, onder meer op het gebied van reclame-acties voor bescherming in 
aanmerking zouden kunnen komen. Sedert de zeventiger jaren heeft de rechter 
zich daarnaast specifiek moeten uitlaten over het eventueel beschermen van 
know-how en concepten c.q. ideeën voor televisieprogramma's. 
 
7.2.1.1 ALGEMEEN 
 
Het beginsel dat kennis vrij is en niet gemonopoliseerd kan worden bij gebreke 
van een octrooi werd reeds door de rechtbank Rotterdam toegepast in zijn vonnis 
van 4 mei 1931, waarin The Berlitz School of Languages exclusieve rechten op 
haar bijzondere methode van lesgeven vorderde.35 De rechtbank overwoog 
daarover dat volgens onze wetgeving een methode van lesgeven geen bijzondere 
bescherming geniet en evenzeer als andere vruchten van wetenschappelijken 
arbeid het gemeengoed wordt van iedereen. 
 In dezelfde lijn oordeelde de rechtbank Amsterdam in 193536 dat een 
voormalig werknemer van Keesing's Historisch Archief niet onrechtmatig handel-
de door een tijdschrift uit te geven, dat op hetzelfde concept als Keesing's Histo-
risch Archief gebaseerd was. De rechtbank stelde voorop dat de Auteurswet 
alleen het produkt van een geestelijke creatie beschermt, maar niet de methode, 
waarmee dat produkt verkregen wordt, ook niet wanneer deze methode op een 
oorspronkelijke gedachte rust.37 38  

 

                                                 
34 Zie § 6.7.2. 
35 Rb. Rotterdam, 4 mei 1931, NJ 1932, 263 (Berlitz). 
36 Rb. Amsterdam, 5 april 1935, NJ 1936, 534 (Keesing's Historisch Archief). 
37 Rb.: Daaruit vloeide volgens de rechtbank tevens voort dat van een onrechtmatige daad evenmin sprake kan 

zijn, daar de norm der maatschappelijke betamelijkheid niet is overtreden zoolang, oorspronkelijke gedachten 
van een bepaald persoon, volgens de heerschende rechtsopvattingen gemeen goed zijn. 

38 Zie ook: Hof Amsterdam, 21 januari 1988, BIE 1990, nr 20, p. 68 (Bedrijven Kontakt Dagen), waarin o.m. 
(auteursrechtelijke) bescherming van het idee van een ontmoetingsbeurs voor bedrijven werd afgewezen. 
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7.2.1.2 IDEEËN OVER RECLAME 
 
Daargelaten de specifieke problemen die aan de orde kunnen komen wanneer de 
concrete invulling van een bepaalde reclame-aktie zodanig wordt nagevolgd dat 
gevaar voor verwarring zou kunnen ontstaan, oordeelde de rechter dat het enkele 
navolgen van ideeën voor een specifieke vorm van reclame maken niet 
onrechtmatig is. 
 Zo oordeelde het Hof Amsterdam in een arrest uit 1934 dat men geen 
exclusieve rechten kan claimen op een nieuw denkbeeld voor een vorm van 
reclame.39 De eisende partij had het idee ontwikkeld om een kwartetspel uit te 
brengen, waarvan de kaarten afbeeldingen van produkten van de Nederlandsche 
industrie bevatten. De kaarten dienden bovendien nog te worden uitgeknipt. De 
gedaagde kwam ook met een dergelijk kwartetspel, zij het voorzien van andere 
afbeeldingen. De rechtbank Amsterdam wees de vorderingen op auteursrech-
telijke gronden toe. Het Hof vernietigde dit vonnis, overwegende dat het auteurs-
recht geen middel is om een nieuw denkbeeld te beschermen. Het Hof oordeelde 
vervolgens dat dit handelen evenmin onrechtmatig was wegens strijd met een 
zorgvuldigheidsnorm, omdat dit de maatschappelijke vooruitgang te zeer zou 
belemmeren.40

 In dezelfde lijn overwoog de President van de rechtbank Amsterdam in zijn 
vonnis van 20 januari 1938 dat het in het algemeen niet verboden is, een 
denkbeeld van een ander ten eigen bate toe te passen, ook niet indien het een 
middel betreft om de aandacht te vestigen op een handelszaak.41 De eisende partij 
had een aantal jaren de slagzin Er is wat aan het handje gevoerd voor zijn 
parfumeriezaak te Amsterdam, waarna de gedaagde evenzeer voor een 
parfumeriezaak de slagzin Hier is wat aan het handje gebruikte. Daargelaten het 
mogelijke gevaar voor verwarring, gelet op de overeenstemming tussen de beide 
slagzinnen,42 oordeelde de President dat de eiser in ieder geval geen exclusieve 

 

                                                 
39 Hof Amsterdam, 19 december 1934, NJ 1935, 404 (Kwartetspel). 
40 Hof: dat hiertoe echter niet gerekend kan worden het navolgen van een nieuw, oorspronkelijk denkbeeld 

omtrent den vorm van reclame maken voor eene handelswaar, evenmin als dit het geval is bij het navolgen 
van eene nieuwe wijze van verpakking eener waar, of van een nieuwe mode van klederdracht, welke wordt 
ingevoerd, of in het algemeen het navolgen van eenig nieuw denkbeeld omtrent vormen van handelsverkeer; 

 dat immers de vooruitgang in handel en industrie ten nauwste samenhangt met het in zwang komen en zich 
verspreiden van nieuwe denkbeelden, hetgeen steeds door navolging plaats vindt, en nodeloze belemmering 
zou ondervinden indien elk nieuw denkbeeld omtrent den vorm waarin reclame kan worden gemaakt, aan 
degenen, die dit had bedacht, buiten eenig wettelijk voorschrift om, een monopolie op die gedachte en hare 
verwezenlijking zou waarborgen; 

41 Pres. Amsterdam, 20 januari 1938, NJ 1939, 428 (Er is wat aan het handje). 
42 Zie daaromtrent § 7.3.5. 
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rechten kon doen gelden op het idee om een dergelijke slagzin voor een 
parfumeriezaak te voeren. 
 De President van de rechtbank Alkmaar oordeelde in zijn vonnis van 8 april 
197643 dat voormalige werknemers van een bemiddelingsbureau niet onrecht-
matig handelden door dezelfde werkmethoden en wijzen van adverteren te 
gebruiken als hun voormalig werkgever.  
 Evenzo oordeelde de rechtbank Arnhem in zijn vonnis van 16 september 
197644 dat het idee voor een servies-inruil-aktie voor detailhandelaren in 
serviezen, welke ideeën waren neergelegd in een reeks advertenties, geen 
exclusieve bescherming toekwam. Voor exclusiviteitsbescherming van bepaalde 
ideeën, los van een auteursrecht of octrooirecht, was volgens de rechtbank gelet 
op het stelsel van de wettelijke intellectuele eigendomsrechten geen plaats.45

 In zijn vonnis van 29 april 198246 oordeelde de Rotterdamse President 
conform deze eerdere uitspraken dat de navolging van het idee om oud-Hollandse 
huisjes in verkleinde vorm als aardewerkprodukt op de markt te brengen evenmin 
onrechtmatig was, omdat een dergelijk idee niet gemonopoliseerd kan worden. 
 De President van de rechtbank Haarlem overwoog vervolgens in zijn vonnis 
van 17 december 199047 dat een idee voor een geld-terug-actie niet via artikel 
1401 (oud) BW voor bescherming in aanmerking komt. 
 In zijn vonnis van 7 maart 199148 bevestigde de President van de rechtbank 
Den Haag dat het enkele nabootsen van een marketingstrategie, ook wanneer 
deze door een concurrent is bedacht, niet onrechtmatig is, omdat op een 
marketingstrategie geen exclusief recht geldend gemaakt kan worden. Daarbij 
overwoog de President met zoveel woorden dat het bedenken van die strategie 
niet is te beschouwen als een prestatie die op één lijn valt te stellen met die, welke 
toekenning van een absoluut recht van intellectuele eigendom rechtvaardigen. De 
President benadrukte evenzeer dat het hier te lande geldende beginsel van de 
vrijheid van handel en bedrijf meebrengt dat een concurrent niet maatschappelijk 
onzorgvuldig handelt door methodes van anderen over te nemen. Dit lag volgens  

 

                                                 
43 Pres. Alkmaar, 8 april 1976, BIE 1977, nr 73, p. 243 (Regio Holland/Holland Noord). 
44 Rb. Arnhem, 16 september 1976, NJ 1977, 346 (Servies-inruil-aktie). 
45 Rb.: De Rechtbank overweegt hierbij dat eiser's stellingen ten deze zich niet verdragen met het stelsel van 

wettelijke intellectuele eigendomsrechten, zoals dat stelsel door de Nederlandse wetgever is ontworpen en 
vigeert, en waarin voor een exclusiviteitsbescherming van al dan niet `unieke' en al dan niet aan bepaalde 
auctores toegeschreven ideeën, los van de aanwezigheid van een auteursrechtelijk in aanmerking te nemen 
navolging van vormgeving, of van een octrooirechtelijke in aanmerking te nemen navolging van een 
technische toepassing, geen plaats is. 

46 Pres. Rotterdam, 29 april 1982, BIE 1984, nr 58, p. 7 (Oud-Hollandse huisjes). 
47 Pres. Haarlem, 17 december 1990, BIE 1992, nr 48, p. 163 (Geld-terug-actie). 
48. Pres. Den Haag, 7 maart 1991, BIE 1992, nr 26, p. 99 (Combicare/Meditheek). 
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de President slechts anders wanneer het publiek in verwarring zou kunnen 
worden gebracht. 
 
7.2.1.3 KNOW HOW 
 
De mogelijkheid van bescherming van geheime technische kennis  ─  know-how 
 ─  kwam in de navolgende uitspraken aan bod. 
 Het Hof Arnhem bevestigde in zijn arrest van 14 juli 198249 dat know-how 
geen voorwerp kan zijn van exclusieve rechten. Het Hof oordeelde dat twee 
voormalige werknemers van Vredestein, die niet gebonden waren aan een concur-
rentiebeding of een geheimhoudingsplicht, de kennis en ervaring, die zij hadden 
verworven gedurende hun dienstverband, na beëindiging van dat dienstverband 
ten eigen bate en ten behoeve van derden konden aanwenden. Dat gold ook voor 
de specifieke kennis en ervaring, welke deze werknemers hadden verkregen bij de 
ontwikkeling van een prototype waaraan zij in het kader van dat dienstverband 
nog hadden meegewerkt. 
 In dezelfde lijn oordeelde de President van de rechtbank Amsterdam in zijn 
vonnis van 27 november 198650 dat het beschrijven en uitleggen van een puzzel 
van Rubik en het aandragen van een oplossing daarvan, evenals het daarbij 
opnemen van schematische tekeningen van de puzzel, rechtmatig was. 
 Het Hof Arnhem overwoog in zijn arrest van 7 juli 198751 dat in het licht van 
het beginsel van vrijheid van beroep en bedrijf het ten eigen voordele gebruik 
maken door een gewezen werknemer van door hem bij de gewezen werkgever 
opgedane kennis en ervaring op zichzelf niet onrechtmatig is. Het Hof maakte 
echter wel de kanttekening dat dit anders kan liggen voor bedrijfsgeheimen van 
de werkgever die niet samenvallen met de kennis en ervaring die de werknemer 
als zodanig bij de werkgever heeft verworven. Nu echter niet gesteld, noch 
gebleken, was dat dergelijke kennis of ervaring aan de orde was, ging het Hof 
hier niet nader op in. 
 De mogelijkheid van bescherming van know-how, die tevens inventief in 
octrooirechtelijke zin is, werd door de President van de rechtbank Groningen in 
zijn vonnis van 22 juni 198852 in beginsel wel mogelijk geacht. De President zag 
zich voor de vraag gesteld of op grond van het gemene recht bescherming kon 
worden verleend voor een prestatie die het onderwerp van een octrooiaanvrage 
vormde. De President overwoog dat op grond van de hem verstrekte gegevens het 
vooralsnog niet aannemelijk was dat daadwerkelijk octrooi verleend zou worden. 

 

                                                 
49. Hof Arnhem, 14 juli 1982, BIE 1983, nr 65, p. 179 (Vredestein/Dam). 
50. Pres. Amsterdam, 27 november 1986, BIE 1987, nr 50, p. 202 (Rubik's tweede kwelling). 
51. Hof Arnhem, 7 juli 1987, BIE 1987, nr 67, p. 278 (Houtskoolbranderij). 
52. Pres. Groningen, 22 juni 1988, BIE 1989, nr 9, p. 22 (Riejo continu voedersysteem). 
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Deze omstandigheid brengt reeds mee, dat er onvoldoende aanwijzingen zijn dat 
de prestatie (..) zozeer met een geoctrooieerde uitvinding op één lijn behoort te 
worden gesteld, dat daaraan nu reeds een met octrooi vergelijkbare bescherming 
zou moeten worden gegeven, aldus de President.  
 Opvallend is dat de President de mogelijkheid open liet dat voor het 
onderwerp van een octrooiaanvrage eventueel reeds een verbod zou kunnen 
worden uitgesproken voorafgaand aan de octrooiverlening. Deze mogelijkheid 
zag de President blijkens het vonnis echter slechts voor prestaties die 
daadwerkelijk voor octrooiverlening in aanmerking komen en ter zake waarvan 
het waarschijnlijk is dat een octrooi verleend zal worden. Wanneer daarvan geen 
sprake is, geldt in beginsel dat de bewuste prestatie niet voor bescherming in 
aanmerking komt, aldus de President. Of hiermee ingestemd kan worden is de 
vraag. Nu de Rijksoctrooiwet slechts exclusieve rechten toekent aan uitvindingen 
waarvoor daadwerkelijk octrooi verleend is en de wetgever geen exclusief recht 
heeft verleend voor de periode tussen het indienen van de octrooiaanvrage en de 
uiteindelijke verlening daarvan, komt het mij voor dat dit systeem van de Rijks-
octrooiwet in de weg staat aan het verlenen van bescherming op grond van het 
gemene recht, tenzij zich bijzondere omstandigheden zouden voordoen. 
 In overeenstemming met de heersende leer overwoog de rechtbank Breda in 
zijn vonnis van 18 december 199053 dat de omstandigheid dat de makers van een 
`autodroprecept' zorgvuldig en op basis van eigen smaak hadden geprobeerd een 
unieke dropsoort te creëren, onvoldoende is om bescherming aan het recept voor 
autodrop als `éénlijnsprestatie' te kunnen verlenen. 
 
7.2.1.4 PROGRAMMA-IDEEËN 
 
Het Hof Amsterdam bepaalde in zijn arrest van 25 juni 198754 dat de in een TV-
programmavoorstel verwerkte ideeën niet voldoende uitgewerkt waren om voor 
auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen. Bij gebreke van deze 
auteursrechtelijke bescherming, was het Hof van oordeel dat de ideeën vrij 
gebruikt konden worden en dat van een onbenoemd intellectueel eigendomsrecht 
op een idee niet gesproken kon worden. 
 In zijn vonnis van 11 oktober 198955 oordeelde de rechtbank te Amsterdam  
─  kennelijk geïnspireerd door het Decca-arrest  ─  dat het twijfelachtig was of 
het aan een televisiespel ten grondslag liggende idee voldoet aan de minimumeis 

 

                                                 
53. Rb. Breda, 18 december 1990, BIE 1992, nr 13, p. 47 (Autodroprecept). 
54. Hof Amsterdam, 25 juni 1987, KG 1987, 393, Informatierecht/AMI 1988, p. 60 (VARA/Praal). 
55. Rb. Amsterdam, 11 oktober 1989, Informatierecht/AMI 1990, p. 88 (Talbot/AVRO).  
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dat dit op één lijn te stellen is met de door de Auteurswet 1912 beschermde 
prestaties. De rechtbank achtte evenmin bijkomende omstandigheden aanwezig, 
die een verbod zouden kunnen rechtvaardigen. 
 De President van de rechtbank Amsterdam diende zich in zijn vonnis van 23 
januari 199256 uit te laten over een idee voor een televisieprogramma. De 
President overwoog dat het niet uitgesloten was dat een idee voor een 
televisieprogramma in aanmerking kan komen voor auteursrechtelijke 
bescherming, wanneer dat idee voldoende uitgewerkt en geconcretiseerd is. 
Daarvan was volgens de President echter geen sprake. De President overwoog 
vervolgens dat niet aannemelijk was gemaakt dat de ideeën van eiser waren 
gebruikt in het andere televisieprogramma en ging uitvoerig in op de verschillen 
tussen het idee en het uiteindelijke programma. Hoewel dergelijke uitweidingen 
van de President slechts opportuun zijn wanneer de President in beginsel de 
mogelijkheid van de bescherming van een idee op grond van het gemene recht 
zou aanvaarden, mag hier waarschijnlijk toch niet uit worden afgeleid dat de 
President een dergelijke bescherming inderdaad ook mogelijk achtte. Het vonnis 
laat zich hierover in ieder geval niet expliciet uit.57

 
7.3 EXPLOITEREN ONDERSCHEIDINGSPRESTATIES 
 
7.3.1 ‘SLAAFSE NABTOOTSING’VAN PRODUKTEN 
 
Voorafgaand aan het Hyster Karry Krane-arrest van de Hoge Raad58 heeft de 
lagere rechter zich reeds vanaf het begin van de jaren dertig meerdere malen met 
dit onderwerp beziggehouden. 
 
7.3.1.1 1930-1953 
 
Zo zag de President Alkmaar zich in 1931 geconfronteerd met een vordering 
betreffende de vorm van chocolade-viooltjes van de `N.V. Maatschappij tot 
exploitatie der fabriek van eerste klasse cacao en chocolade-artikelen'.59 De 
President betwijfelde of merkenrechtelijke bescherming van die vormen onder de  

 

                                                 
56. Pres. Amsterdam, 23 januari 1992, Mediaforum, bijlage [4], 1992-2, p. 17 (Per wanneer kunt u beginnen). 
57 Zie ook: Pres. Amsterdam, 15 november 1990, Informatierecht/AMI 1991, p. 70 (Talkabout) en Pres. 

Amsterdam, 7 januari 1991, Informatierecht/AMI 1991, p. 71 (Op jacht naar de Vos) in welke vonnissen de 
President auteursrechtelijke bescherming aan de daar aan de orde zijnde programma-ideeën toekende. 

58 HR 26 juni 1953, NJ 1954, 90 (Hyster Karry Krane). 
59 Pres. Alkmaar, 14 november 1931, NJ 1932, 1061 (Chocolade-viooltjes). 
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toenmalige Merkenwet wel mogelijk was en weigerde om die reden evenzeer om 
de vorderingen op grond van het gemene recht te honoreren.60

 In zijn vonnis van 15 maart 1935 gaf de rechtbank Den Bosch61 in vrij 
algemene termen aan dat het verlenen van bescherming tegen het slaafs 
nabootsen van produkten op grond van het gemene recht mogelijk was. De 
rechtbank overwoog dat onder omstandigheden het zonder noodzaak en redelijk 
motief slaafs en tot in de kleinste bijzonderheden toe nabootsen van de waar van 
een concurrent een onrechtmatige daad kan opleveren en daartoe ook buiten het 
terrein van Octrooi- en Auteurswet ruimte voor repressie kan bestaan. De 
rechtbank was echter van oordeel dat dergelijke omstandigheden zich in die zaak 
niet voordeden, omdat de nabootsing vooral niet onderscheidende elementen 
betrof. 
 In een van 1935 inzake de nabootsing van Philips-armaturen werd ook de 
Hoge Raad62 met deze problematiek geconfronteerd. Het Hof Arnhem63 had 
geoordeeld dat door Philips aangeboden armaturen niet oorspronkelijk in auteurs-
rechtelijke zin waren. Om die reden meende het Hof dat bescherming op grond 
van art 1401 (oud) BW evenmin aan de orde kon zijn, zonder in te gaan op het 
door Philips aangevoerde argument dat in dit verband aan de door Nederland 
goedgekeurde Schikking van Den Haag van 6 november 1925 voor het inter-
nationaal depot van tekeningen en modellen een positieve reflexwerking diende 
te worden toegekend. De Hoge Raad volstond met de overweging dat de feitelijke 
vaststelling van het Hof dat het armatuur niet oorspronkelijk was, met zich bracht 
dat tevens elk belang voor de afloop van het geding ontnomen werd aan de beant-
woording van de vraag of een wèl oorspronkelijk model voor een dergelijke 
bescherming in aanmerking kon komen. Zoals Paul Scholten in zijn noot 
opmerkte was het te betreuren dat het cassatiemiddel op deze feitelijke 
vaststelling strandde. Hij meende dat er het nodige te zeggen was voor het 
toekennen van een positieve reflexwerking aan de Nederlandse toetreding tot de 
Schikking van Den Haag. Daargelaten dat oorspronkelijkheid  ─  zoals wij thans 
weten  ─  een te zware eis voor modelrechtelijke bescherming is, valt in dit arrest 
op dat de Hoge Raad de mogelijkheid van een bescherming van modellen op 
grond van het gemene recht in ieder geval in het midden liet.   
  

 

                                                 
60 Pres.: O. dat hetgeen eischeresse verlangt hierop neerkomt, dat aan haar wordt toegekend het monopolie, 

chocolade-artikelen in den vorm van viooltjes te fabriceeren en in den handel te brengen, hetgeen eigenlijk 
niet anders zou zijn dan de erkenning van den vorm der waar zelf als merk, waaromtrent hiervoor reeds werd 
overwogen. 

61 Rb. Den Bosch, 15 maart 1935, NJ 1936, 13, BIE 1935, p. 79 (Broodtrommels). 
62 HR 26 april 1935, NJ 1935, 1617 (Philips-armaturen). 
63 Hof Arnhem, 6 juni 1934, NJ 1935, 153 (Philips-armaturen). 
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Het Hof Den Haag ging er in zijn arrest van 20 mei 193764 vervolgens van uit dat 
in beginsel bescherming geboden kon worden aan de vorm van flessen waarin 
mineraalwater of limonades werden verpakt, wanneer daardoor verwarring bij het 
publiek zou ontstaan. Het Hof achtte deze verwarring echter niet aannemelijk, 
omdat de afnemers van de fabrikanten de flessen op hun beurt nog voorzagen van 
eigen merken, die een eventueel gevaar voor verwarring  ─  volgens het Hof  ─  
zouden neutraliseren. 
 De rechtbanken te Amsterdam65 en te Rotterdam66 dienden zich in 1937 uit 
te spreken over de vraag of het toegestaan was onderdelen voor Chevrolet-
automobielen aan te bieden, welke grote gelijkenis met de originele onderdelen 
vertoonden. Beide rechtbanken waren van oordeel dat de nabootsing was 
toegestaan, waarbij de noodzakelijkheid van de overeenstemming vanwege de 
deugdelijk- en bruikbaarheid van de onderdelen een belangrijke rol lijkt te 
hebben gespeeld. Het Hof Amsterdam daarentegen sprak in appèl67 het oordeel 
uit dat bij gebreke van octrooirechten op de radiatoren een ieder vrij was deze in 
de handel te brengen. Alhoewel de bewuste overweging algemeen geformuleerd 
is, lijkt deze toch gelezen te moeten worden in het licht van de feiten en de 
technische noodzaak tot gelijkenissen. Het arrest lijkt in ieder geval niet de 
pretentie te hebben de mogelijkheid van exclusieve ongeschreven rechten op een 
niet wettelijk beschermd produkt in zijn algemeenheid uit te willen sluiten.  
 De rechtbank Den Haag sloot in haar vonnis van 24 maart 1938 over de 
nabootsing van een limonadefles de mogelijkheid van bescherming op grond van 
het gemene recht in ieder geval niet uit, maar verleende de gevraagde 
bescherming niet omdat de fles van eiseres slechts in geringe mate afweek van 
andere limonadeflessen.68

 De President van de rechtbank Utrecht volgde in zijn vonnis van 2 juni 
193869 hetzelfde spoor door te overwegen dat bij gebreke van nieuwheid van het 
model van de kachels van eiseres, gedaagde geen onrechtmatige daad had 
gepleegd door nabootsingen daarvan te verhandelen.70  
 
 
  

 

                                                 
64 Hof Den Haag, 20 mei 1937, BIE 1937, p. 112 (Mineraalwaterfles). 
65 Rb. Amsterdam, 12 februari 1937, BIE 1937, p. 103 (Chevrolet-onderdelen). 
66 Rb. Rotterdam, 31 december 1937, NJ 1939, 455 (Chevrolet). 
67 Hof Amsterdam, 21 april 1938, BIE 1939, p. 25 (Chevrolet II). 
68 Rb. Den Haag, 24 maart 1938, NJ 1939, 50 (Limonadefles). 
69 Pres. Utrecht, 2 juni 1938, NJ 1940, 162 (Kachels). 
70 dat immers uit het ontbreken van nieuwheid met onderscheidend vermogen bij eischeresses modellen volgt, 

dat er geen reden is om aan te nemen dat gedaagde door de gestelde nabootsing haar bedrijfsdebiet uitbreidt 
ten koste van eischeres, zijnde ook geen andere feiten gesteld waaruit dit kan blijken. 
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Gezien deze uitspraken is het arrest van het Hof Den Haag inzake de nabootsing 
van Bally-schoenen71 opmerkelijk te noemen. Het Hof oordeelde  ─  evenals de 
rechtbank  ─  dat de enkele goedkeuring van de Schikking van Den Haag nog 
niet met zich bracht dat van een maatschappelijk norm gesproken kon worden die 
nabootsen zou verbieden. Het Hof was van oordeel dat vóór die tijd een 
dergelijke norm naar Nederlands recht niet bestond en overwoog dat de wetgever 
bovendien nog geen definitief standpunt had ingenomen, omdat hij had nagelaten 
de regeling in een wet neer te leggen. Het Hof overwoog vervolgens dat tot vóór 
de goedkeuring der Schikking stellig het enkele namaken van een gedeponeerd 
schoenmodel voor het Nederlandsche sociale gevoel niet is geweest een handelen 
in strijd met de maatschappelijke betamelijkheid. Bij de stelligheid waarmee dit 
standpunt door het Hof geponeerd werd, dient echter niet uit het oog te worden 
verloren dat partijen het daarover eens waren en de eisende partij meende dat 
alleen systematisch navolgen tot onrechtmatigheid kon leiden. In het bewijs 
daarvan was de eiser niet geslaagd, evenmin als in het aannemelijk maken van 
misleiding van het publiek of het uitsparen van kosten door de gedaagde, reden 
waarom de vorderingen werden afgewezen. 
 
7.3.1.2 HYSTER KARRY KRANE 
 
Deze rechtspraak van de lagere rechter leidde uiteindelijk tot het arrest van de 
Hoge Raad van 26 juni 1953 inzake de Hyster Karry Krane,72 waarin de Hoge 
Raad de mogelijkheid van bescherming van het uiterlijk van het produkt op grond 
van ongeschreven recht zeer wel mogelijk achtte. 
 Het Hof Amsterdam had de vorderingen van de Hyster Company 
toegewezen, anders dan de Amsterdamse President. Het Hof was van oordeel dat 
aan de goedkeuring door Nederland van de Schikking van Den Haag van 6 
november 1925 in deze zaak geen betekenis kon worden toegekend, bij gebreke 
van een internationaal depot van de bewuste kraan. In appèl was door de Hyster 
Company nog in het bijzonder aangevoerd dat het zich eigen maken van de 
werkwijze en de goodwill, die door Hyster in lange jaren met grote inspanning 
en kosten zijn verkregen, voor Thole een aanzienlijke besparing betekent en dat 
Thole bij het publiek verwarring sticht, aangezien gegadigden, als zij de typische 
Hyster Karry Krane overwegen te kopen en The Elephant zien, menen te maken te 
hebben met een produkt van Hyster.  
 Deze stelling werd door het Hof gehonoreerd, waarbij het Hof over het 
nabootsen van het uiterlijk van de Hyster Karry Krane - en het bijbehorende 

 

                                                 
71 Hof Den Haag, 9 februari 1942, NJ 1942, 371 (Bally-schoenen). 
72 HR 26 juni 1953, NJ 1954, 90 (Hyster Karry Krane). 

255 
Van Engelen – Prestatiebescherming – 1994 



Hoofdstuk 7: Rechtspraak prestatiebescherming 

reclamemateriaal  ─  overwoog dat dit was geschied met het kennelijke doel de 
door Hyster en Geveke met haar produkt verworven reputatie en de daarvoor bij 
handel en industrie gewekte belangstelling ten eigen bate aan te wenden en haar 
concurrentiemogelijkheden te vergroten door met besparing van belangrijke 
kosten op de door Hyster en Geveke in lange jaren met kosten en inspanning 
bereikte resultaten te parasiteren, een en ander met het gevolg dat de afzet-
mogelijkheden van Hyster en Geveke worden verkleind en Hyster en Geveke 
schade lijden.  
 Een dergelijk handelen was volgens het Hof onrechtmatig aangezien  ─  al is 
nabootsing van produkten van een concurrent zonder meer niet onrechtmatig te 
achten  ─  het algemeen belang en de belangen van handel en nijverheid in het 
bijzonder meebrengen, dat het ontoelaatbaar en onbetamelijk is, dat in de 
concurrentiestrijd op de prestaties en bedrijfsresultaten van anderen wordt 
geparasiteerd op een wijze als ten aanzien van Thole is gebleken. 
 Deze op de stellingen van appellanten aansluitende overwegingen van het 
Hof illustreren dat het Hof in het bijzonder oog had voor de 
onderscheidingsfunctie c.q. wervende kracht van het uiterlijk van de bewuste 
kraan en dat het door Thole exploiteren van juist die onderscheidingsprestatie bij 
het Hof voorop stond. 
 Dit arrest van het Hof Amsterdam werd door de Hoge Raad vernietigd. De 
Hoge Raad was van oordeel dat de nabootsing waarop het Hof het oog had alleen 
maar betrekking had op de eigenschappen van de Hyster Karry Krane, die de 
deugdelijkheid en bruikbaarheid daarvan bevorderden. Daarbij stelde de Hoge 
Raad voorop dat het in het algemeen gesproken, aan eenieder moet vrijstaan om 
aan zijn industriële produkten een zo groot mogelijke deugdelijkheid en bruik-
baarheid te geven, zodat het  ─  tenzij door een ander aan de Octrooiwet of aan 
de Auteurswet ontleende rechten daaraan in den weg staan  ─  niet verboden is 
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 ten gevolge van dat gebruikmaken 
tussen het eigen produkt en dat van den concurrent bij het publiek verwarring 
mocht kunnen ontstaan. 
 Dit beginsel liet volgens de Hoge Raad echter onverlet dat toch bescherming 
op grond van het gemene recht verleend kan worden, waarbij de Hoge Raad 
overwoog dat dus nabootsing van het produkt van een concurrent alleen dan 
ongeoorloofd is, indien men zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid 
afbreuk te doen op bepaalde punten evengoed een anderen weg had kunnen 
inslaan en men door dit na te laten verwarring sticht. In weerwil van de 
uitvoerige vooropstelling dat elementen van deugdelijkheid en bruikbaarheid 
geen bescherming kunnen genieten, leert deze overweging dat de Hoge Raad 
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buiten het domein van de deugdelijkheid en bruikbaarheid voor het toekennen 
van een exclusieve bescherming in beginsel kennelijk geen obstakels zag. De 
zaak werd door de Hoge Raad teruggewezen naar het Hof Arnhem om te bezien 
in hoeverre de nabootsing onrechtmatig was, wanneer de elementen van 
deugdelijkheid en bruikbaarheid niet werden meegenomen. 
 Deze uitspraak is een standaard-arrest geworden dat in de latere 
jurisprudentie van de Hoge Raad alleen maar is bevestigd.73

 
7.3.2 VERPAKKINGEN 
 
Voorafgaand aan de introductie van de Benelux Merkenwet in 1971 was de 
registratie van vormmerken onder de oude Nederlandse Merkenwet niet mogelijk. 
Dit bracht met zich dat de Nederlandse rechter zich niet alleen diende bezig te 
houden met de problematiek inzake de slaafse nabootsing van produkten, maar 
ook met de slaafse nabootsing van verpakkingen. 
 
7.3.2.1 1940 
 
In zijn vonnis van 5 januari 1940 ging de President van de rechtbank Amsterdam 
er vanuit dat door het gemene recht in beginsel bescherming geboden kon worden 
aan de verpakking van Stannoxyl-tabletten. Omdat hij echter geen gevaar voor 
verwarring aanwezig achtte, nu het produkt slechts in handen kwam van doktoren 
en apothekers, die  ─  volgens de President  ─  zeer nauwkeurig zijn, werd het ge-
vraagde verbod niet verleend.74  
 De President Den Haag kende in zijn vonnis van 27 december 194075 wel 
exclusieve bescherming toe aan de door eiseres voor haar toiletartikelen 
gehanteerde papieren zakken met de daarop voorkomende afbeeldingen en de 
daarbij gebruikte folder, welke door de gedaagde volledig werd nagebootst. De 
President liet daarbij in het midden in hoeverre wellicht merkenrechtelijke be-
scherming geclaimd zou kunnen worden.76

 

                                                 
73 Zie: HR 21 december 1956, NJ 1960, 414 (Drukasbak); HR 8 januari 1960, NJ 1960, 415 (Scrabble); HR 12 

november 1965, NJ 1966, 59 (Cascade); HR 15 maart 1968, NJ 1968, 268 (Plastic Stapelschalen); HR 28 
februari 1969, NJ 1969, 366 (Tractor-cabine); HR 12 juni 1970, NJ 1970, 434 (Tomado); HR 22 november 
1974, NJ 1975, 176 (Vrijetijdsschoenen); HR 25 april 1986, NJ 1986, 531 (VSB/Priem); HR 1 december 1989, 
NJ 1990, 493 (Monte/Kwikform); HR 31 mei 1991, NJ 1992, 391 (Borsumij/Stenman); HR 7 juni 1991, NJ 
1992, 392 (Rummikub); HR 14 februari 1992, BIE 1993, nr 6, p. 15 (Beele/Elcon). 

74 Pres. Amsterdam, 5 januari 1940, BIE 1940, p. 30 (Stannoxyl). 
75 Pres. Den Haag, 27 december 1940, BIE 1942, nr 6, p. 7 (Yeast Pac). 
76 Pres.: Overwegende toch dat, behoudens de even gemelde kleine afwijkingen in de redactie en de opmerkelijke 

schrapping door de gedaagde van de door eiseres voor haar artikel gestelde prijzen, de zakjes en de folders 
als twee druppels water op elkaar gelijken en bij het niet steeds nauwlettend toeziend publiek door de hande-
lingen van de gedaagden verwarring wordt gesticht. 
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7.3.2.2 NIVEA/HAMEA 
 
In zijn arrest over  ─  onder meer  ─  de nabootsing van de blauw/witte verpak-
king van Nivea77 ging de Hoge Raad evenzeer uit van de mogelijkheid van 
bescherming op grond van ongeschreven recht. Voor onrechtmatigheid was 
volgens de Hoge Raad echter niet voldoende dat het enkele gebruik van een 
gelijkende verpakking het voor de nabootser mogelijk maakte te profiteren van 
het bedrijfsdebiet van de concurrent. Door een dergelijk gebruik op zichzelf blijkt 
niet van het doen ontstaan van verwarringsgevaar of van eenige andere 
bijzondere omstandigheid, welke den handelwijze tot een ongeoorloofde zou 
kunnen maken. Het lijkt mij dat voor ogen gehouden dient te worden dat juridisch 
slechts relevant is of andermans onderscheidingsmiddel c.q. de daaraan 
verbonden goodwill in concreto geëxploiteerd wordt, en niet of dat in abstracto 
mogelijk is. Ervan uitgaande dat dit denkbeeld aan deze overweging ten 
grondslag ligt kan daarmee ingestemd worden. 
 
7.3.2.3 NA 1943 
 
De President van de rechtbank Amsterdam oordeelde vervolgens in 194878 dat 
het in het verkeer brengen van een fles van een model dat slechts weinig afweek 
van de speciale Coca Cola fles  ─  met als bijzonder kenmerk een aantal verticale 
ribben  ─  een handelen was waar Coca Cola zich tegen kon verzetten.79

 Het Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen oordeelde in zijn arrest van 
6 januari 195980 dat de rechthebbende op het merk Alcolado Glacial niet alleen 
exclusieve rechten op haar merk kon claimen maar zich evenzeer kon verzetten 
tegen het gebruik van een hoge smalle fles van bepaalde afmetingen en een etiket 
met daarop pooldieren, afgebeeld in een poollandschap, evenals tegen gebruik 
van de kleur van de lotion. Het Hof was van oordeel dat deze factoren misschien 
niet ieder afzonderlijk, maar wel alle te zamen de aanzienlijke kans schiepen dat 
het kopende publiek de waren met elkaar zou verwarren. 
 In zijn vonnis van 28 oktober 1955 sloot de President de mogelijkheid van 
bescherming op grond van het gemene recht van de hartvormige vorm van een  

 

                                                 
77 HR 5 maart 1943, NJ 1943, 264 (Nivea/Hamea). 
78 Pres. Amsterdam, 9 november 1948, BIE 1950, nr 19, p. 42 (Coca Cola fles). 
79 Uit het vonnis blijkt dat Coca Cola dit model tevens als merk had ingeschreven, maar daarop gaat de President 

in zijn vonnis niet expliciet in. De President volstaat slechts met de overweging: O., dat dit waarschijnlijk 
oneerlijke concurrentie, doch in ieder geval een handeling in strijd met de zorgvuldigheid, die in het maat-
schappelijk verkeer ten aanzien van eens anders goed betaamt, is. Dit rechtvaardigt derhalve de conclusie dat 
de President het verbod in beginsel baseerde op ongeschreven recht. 

80 Hof van Justitie der Nederlandse Antillen, 14 januari 1957, BIE 1959, nr 64, p. 124 (Alcolado Polar). 
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fles voor likeuren evenmin uit, in weerwil van de omstandigheid dat merkenrech-
telijke bescherming daarvoor niet mogelijk was. De vorderingen werden echter 
niet toegewezen omdat de President van oordeel was dat geen gevaar voor 
verwarring bestond en omdat hij twijfelde aan het onderscheidend vermogen van 
de bewuste vorm.81

 In zijn arrest van 21 januari 1960 zag het Hof Amsterdam ook geen 
problemen in het toekennen van bescherming op grond van het ongeschreven 
recht aan de verpakking van glazen, in het bijzonder de vorm en kleurstelling van 
het etiket.82 Het Hof wees de vorderingen toe omdat het verwarringsgevaar bij het 
publiek aanwezig achtte.83

 Het Hof Den Bosch achtte in zijn arrest van 24 november 196084 evenzeer 
bescherming op grond van het gemene recht mogelijk van de vorm en kleur van 
de flessen waaronder Seven Up limonade in het verkeer werd gebracht, zodat het 
gebruik van identieke flessen door een concurrent onrechtmatig werd geoordeeld. 
 In een arrest van 7 juni 1962 oordeelde het Hof Amsterdam85 dat het op de 
markt brengen van een geneesmiddel in groen-zwarte capsule onrechtmatig was 
tegenover de eisende partij, die onder dezelde kleurcombinatie eenzelfde 
geneesmiddel op de markt had gebracht, aangezien die kleurcombinatie 
onderscheidend vermogen bezat en gevaar voor verwarring te duchten was.  
 Ook het Hof Den Haag sloot in zijn arrest van 26 juni 1962 bescherming van 
de opmaak en uitvoering van Seven Up-flessen op grond van het gemene recht in 
beginsel niet uit.86 Het Hof was echter van oordeel dat noch de groene kleur, 
noch de vorm, noch de wijze van aanbrenging van merk en verdere opschriften 
aan de `Seven Up'-flessen een dermate eigen karakter verleent dat er een 
onrechtmatige gelijkenis, een `aanhaken' of een meer slaafs nabootsen aanwezig 
is, wanneer in één of meer dezer punten tussen de `Seven Up'-fles en de `Bubble 
Up'-fles een zekere mate van overeenstemming bestaat. 
 De President Den Bosch achtte in zijn vonnis van 10 juni 1965 bescherming 
op grond van het gemene recht van de verpakking van Caballero-sigaretten 
mogelijk, maar was in die procedure van oordeel dat de verpakking van de 
Flamenco-sigaretten gelet op genoemde verschilpunten en de in de 
sigarettenbranche bestaande mode, zeker niet als slaafse navolging en als 
onbetamelijk kan worden beschouwd. 

 

                                                 
81 Pres. Amsterdam, 28 oktober 1955, BIE 1956, nr 4, p. 17 (Hartvormige fles). Evenzo: Hof Den Bosch, 23 

september 1958, NJ 1959, 320, BIE 1959, nr 71, p. 136 (Call Up). 
82 Evenzo Hof Amsterdam, 21 januari 1960, NJ 1960, 283, BIE 1961, nr 37, p. 93 (Kristal-Unie), terzake van de 

verpakking van strijkplankovertrekken en Hof Amsterdam, 24 november 1966, NJ 1967, 312 (Biotex). 
83 Hof Amsterdam, 11 mei 1960, BIE 1961, nr 8, p. 32 (Widex). 
84 Hof Den Bosch, 24 november 1960, NJ 1961, 144, (Green Up). 
85 Hof Amsterdam, 7 juni 1962, BIE 1974, nr 8, p. 13 (groen-zwarte capsule). 
86 Hof Den Haag, 26 juni 1962, BIE 1964, nr 25, p. 85 (Seven Up/Bubble Up). 
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 Het Hof Amsterdam kende in zijn arrest van 24 november 196687 
bescherming toe aan de verpakking van het wasmiddel Biotex en oordeelde dat 
het gebruik van de verpakking van Silex onrechtmatig was aangezien er sprake 
was van een gevaar voor verwarring opleverende gelijkenis tussen beide 
verpakkingen. 
 Het Hof Den Bosch achtte in zijn arrest van 30 mei 196788 bescherming van 
het uiterlijk van de Seven Up-fles op grond van het gemene recht evenzeer 
mogelijk. Het Hof was tevens van oordeel dat de totaalindruk die de flessen bij 
een oppervlakkige toeschouwer achterlaten de mogelijkheid van verwarring 
insluit en het gevaar oplevert dat het gewone kopende publiek bij het zien van één 
der flessen deze met de ander zal vereenzelvigen als gevolg van het door die 
andere fles bij de koper achtergelaten herinneringsbeeld. 
 In dezelfde lijn was de President te Haarlem in zijn vonnis van 2 december 
196889 van oordeel dat in beginsel aan de verpakking van een produkt 
bescherming kon worden verleend binnen het kader van artikel 1401 (oud) BW. 
Bij gebreke van verwarringsgevaar werden de gevraagde voorzieningen echter 
geweigerd.90

 
7.3.3 WOORDEN 
 
Buiten het merkenrechtelijk domein is in de rechtspraak ook in een aantal 
gevallen aan woorden  ─  los van merken- of handelsnaamrecht  ─  exclusieve 
bescherming verleend op grond van het gemene recht. 
 Zo oordeelde in 1923 de rechtbank Den Haag91 dat het gebruik van een 
reclameplaat voor Zaalberg-dekens, die door een concurrent in zijn etalage was 
uitgestald, onrechtmatig was, waarbij de rechtbank naast het misleidings-aspect 
evenzeer oog had voor het door de gedaagde exploiteren van de reputatie van 
Zaalberg.92 Het verleende verbod vond zijn grondslag slechts in het ongeschreven  

 

                                                 
87 Hof Amsterdam, 24 november 1966, NJ 1967, 312, BIE 1967, nr 87, p. 271 (Biotex/Silex). 
88 Hof Den Bosch, 30 mei 1967, BIE 1968, nr 22, p. 74 (Call-Up II). 
89 Pres. Haarlem, 2 december 1968, BIE 1974, nr 10, p. 19 (Bloembollen). 
90 Pres. Den Haag, 7 april 1970, BIE 1971, nr 17, p. 100 (Plastic wegwerpfles);  
 Zie ook nog: Pres. Den Haag, 1 september 1971, NJ 1972, 112, BIE 1972, nr 39, p. 103 (Verpakking Linol); 

Hof Amsterdam, 7 mei 1969, BIE 1971, nr 15, p. 97 (Kaasetiketten); Pres. Utrecht, 21 september 1971, BIE 
1976, nr 105, p. 346 (Handcleaner); Pres. Breda, 23 december 1980, BIE 1982, nr 76, p. 233 (Wiertz/Rebro) 
en Pres. Leeuwarden, 14 mei 1982, BIE 1983, nr 18. p. 48 (Smeets/De Vries). 

91 Rb. Den Haag, 11 december 1923, NJ 1925, 401 (Zaalberg-dekens). 
92 dat de gedaagde door dat uitstallen der reclameplaat mitsdien dat publiek, dat Zaalberg-dekens wilde koopen 

in zijn winkel, waarin geen Zaalberg-dekens werden verkocht, lokte en daardoor den verkoop van niet van 
den eischer afkomstige dekens bevorderde ten koste van het debiet van den eischer. 
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recht, waarmee de rechtbank derhalve een aan het merkenrecht analoge bescher-
ming aan de reclameplaat en de naam Zaalberg toekende.  
 Evenzeer achtte de rechtbank Utrecht in beginsel bescherming van de 
aanduiding Anti-loodwit op grond van ongeschreven recht  ─  naast het 
merkenrecht en handelsnaamrecht  ─  mogelijk, maar overwoog uitvoerig dat de 
naam Anti-loodwit niet voor bescherming in aanmerking kwam gelet op het 
beschrijvende karakter van deze aanduiding voor verven waarin geen loodwit als 
verfstof was opgenomen.93

 Het Hof Amsterdam sloot in zijn arrest van 4 november 192794 de 
mogelijkheid van bescherming van de naam Bureau voor Muziek Auteursrecht op 
grond van het gemene recht evenmin uit. Het Hof overwoog echter dat deze naam 
slechts een beschrijvend karakter had, zodat om die reden derden niet verboden 
kon worden deze naam te gebruiken voor organisaties met vergelijkbare 
activiteiten. 
 Het verlenen van een exclusief recht aan woorden als onderscheidingsmiddel 
voor goederen op grond het gemene recht werd vervolgens door de Hoge Raad 
gesanctioneerd in zijn arrest van 28 juni 1929 inzake Holeproof Hosiery.95 Het 
Hof Amsterdam had in die zaak aangenomen dat de gedaagde onrechtmatig 
handelde door het gebruiken van de woorden holeproof en hosiery voor kousen, 
terwijl de eisende partij deze woorden reeds lang gebruikte en zij ook onderdeel 
uitmaakten van een door de eiser gedeponeerd merk. Merkenrecht kwam in het 
arrest echter niet aan de orde, omdat het Hof de zaak alleen afdeed op grond van 
ongeschreven recht. Het Hof overwoog dat deze woorden  ─  uitgaande van het 
onderscheidend vermogen daarvan  ─  bij het publiek in Nederland den indruk 
moeten wekken de herkomst van de kousen aan te duiden waardoor bij dat 
publiek verwarring wordt gesticht over de herkomst van de door geïntimeerde 
verkochte kousen, en de indruk wordt gewekt dat deze afkomstig zijn van 
appellante. Daarmee werd op grond van het ongeschreven recht eenzelfde 
bescherming geboden als eventueel aan het merkenrecht ontleend had kunnen 
worden. Naar aanleiding van deze uitspraak merkte Meijers in zijn noot in de NJ 
op: Aldus wordt art. 1401 BW gebruikt om dezelfde bescherming te verlenen als 
de Merkenwet zich ten doel stelt, echter op een veel ruimere basis dan laatst-
genoemde wet. Het is het eerste begin van een verschijnsel dat men ook in andere 
landen kan waarnemen. Naast Merkenwet, Wet op den handelsnaam, Auteurswet 
en Octrooiwet, blijft het algemeene artikel der onrechtmatige daad zijn waarde 
behouden en kan gebruikt worden om deze wetten aan te vullen. 

 

                                                 
93 Rb. Utrecht, 15 juni 1927, NJ 1929, 302 (Antiloodwit). 
94 Hof Amsterdam, 4 november 1927, NJ 1927, 1498 (Bureau voor Muziek Auteursrecht). 
95 HR 28 juni 1929, NJ 1929, 1750 (Holeproof Hosiery). 
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 In zijn Tjoklat-arrest96 ging de Hoge Raad evenzeer uit van de mogelijkheid 
van bescherming van een onderscheidingsmiddel op grond van ongeschreven 
recht. De in het merkenrecht geldende eis van onderscheidend vermogen, werd 
daarbij naar analogie toegepast. Het Hof had feitelijk vastgesteld dat Tjoklat  ─  
het Maleische woord voor chocolade  ─  slechts een soortnaam was.97 Dit uit-
gangspunt diende te leiden tot de conclusie dat het enkele gebruik van de naam 
als soortnaam voor chocolade niet onrechtmatig was, omdat anders een 
soortnaam gemonopoliseerd zou worden en het gebruik van den soortnaam voor 
een ieder vrij moet blijven. De omstandigheid dat men zodoende toch onrecht-
matig zou profiteren van de reclame-inspanningen van een concurrent wierp 
daarop geen ander licht, omdat toch de vrijheid van het gebruik van den soort-
naam medebrengt en eischt, dat een ieder in het verkeer zijn waren met dien 
naam mag aanduiden, ook indien hij dusdoende een ander navolgt `teneinde van 
diens reclame te profiteren of die reclame tegen te werken', aldus de Hoge Raad.  
 In zijn vonnis van 27 april 1948 oordeelde de President van de rechtbank 
Amsterdam98 dat de eisende partij geen merkrechten kon doen gelden op de 
aanduiding Keep Fit omdat hij deze niet als merk had gedeponeerd en een 
dergelijk depot waarschijnlijk ook op bezwaren zou stuiten vanwege rechten 
verbonden aan een eerder depot van het merk `Fit'. Desondanks overwoog de 
President dat eiseres, die reeds vele jaren allerhande drogisterij-artikelen onder 
deze aanduiding in het verkeer had gebracht, zich kon verzetten tegen het gebruik 
van de aanduiding Keep Fit door gedaagde voor kauwgom, omdat de gedaagde 
zodoende  ─  onder meer  ─  zou profiteren van de kostbare reclame-
inspanningen van eiseres.99

 De rechtbank Haarlem oordeelde in zijn vonnis van 21 november 1961 over 
het gebruik van de aanduiding Flevo-kruiser voor een jacht100 dat het ontbreken 
van een merkenrechtelijk depot geen belemmering vormde voor toewijzing van 
de vorderingen op grond van het gemene recht. De rechtbank was van oordeel dat 
de eiser als rechthebbende op de naam Flevo-kruiser kon worden aangemerkt 

 

                                                 
96 HR 7 maart 1941, NJ 1941, 919 (Tjoklat). 
97 Zie daaromtrent de kritische kanttekeningen van Meijers in zijn annotatie (NJ 1941, 919). 
98 Pres. Amsterdam, 27 april 1948, BIE 1948, nr 48, p. 172, m.n. v.d. Z (Keep Fit). 
99 Dat gedaagde door de aanduiding `Keep Fit' te blijven bezigen voor een ongetwijfeld inferieur soort 

kauwgom (gezien het gebrek aan rubber en suiker), een artikel, dat aanverwant is aan de drogisterij-artikelen, 
die eiseres reeds sinds jaren onder diezelfde aanduiding in den handel brengt, een onrechtmatige daad tegen 
eiseres pleegt, daar zij niet alleen profiteert van de kostbare reclame, die eiseres voor haar artikelen gemaakt 
heeft, doch ook den goeden naam van eiseresses artikelen in diskrediet brengt;  

 Overigens liet de annotator Van de Zande zich kritisch uit over de constatering van de President dat eiseres 
geen merkenrechtelijke bescherming zou kunnen doen gelden onder de toenmalige Nederlandse Merkenwet. 

100 Rb. Haarlem, 21 november 1961, BIE 1963, nr 43, p. 96 (Flevo-kruiser). 
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omdat hij deze als eerste gebruikte, waarna de rechtbank vervolgens de gedaagde 
verbood om evenzeer de aanduiding Flevo-kruiser voor jachten te gebruiken. Het 
verweer dat de naam Flevo niet als merk kon worden aanvaard omdat het een 
aardrijkskundige benaming betrof en deze geen onderscheidende betekenis zou 
hebben, werd door de rechtbank verworpen. 
 De President Roermond kende in twee vonnissen101 bescherming toe aan het 
walserijbedrijf Kersten Wanssum te Wanssum voor het gebruik van beschrijvende 
aanduidingen als `walserij', `profielwerk', `plaatwalswerk' of `apparatenbouw', 
alhoewel deze aanduidingen geen onderdeel uitmaakten van de handelsnaam van 
Kersten Wanssum.  Deze aanduidingen werden echter wel op het briefpapier en 
in brochures van Kersten Wanssum gebruikt en de President ging er van uit dat 
gevaar voor verwarring zou ontstaan bij het publiek wanneer een ander te 
Wanssum gevestigd bedrijf deze aanduidingen in haar handelsnaam zou kunnen 
opnemen c.q. zich daarmee zou kunnen presenteren, omdat het publiek niet gauw 
zou verwachten dat een tweetal van dergelijke ondernemingen in een vrij kleine -
plaats als Wanssum gevestigd zullen zijn.  
 
7.3.4 TITELS 
 
De mogelijkheid van merkenrechtelijke bescherming van titels is omstreden.102 
Dit heeft de rechter er echter niet van weerhouden om op grond van het gemene 
recht bescherming aan titels voor bladen, boeken of films te verlenen.103

 De rechtbank Utrecht diende zich in zijn vonnis van 21 mei 1930 uit te laten 
over de vraag in hoeverre de AVRO bezwaar kon maken tegen het gebruik door 
derden van de titel Maak het zelf, welke titel de AVRO gebruikte voor een 
wekelijks artikel in `De Radiobode'.104 De rechtbank wees de vorderingen af 
vanwege het beschrijvende karakter van deze titel.105

 De President van de rechtbank Amsterdam achtte in beginsel bescherming op 
grond van het gemene recht van de titel `Algemeen Dagblad' mogelijk, zij het dat 
hij in zijn vonnis uitdrukkelijk in het midden liet of sprake was van handelsnaam- 
of merkenrechtelijke bescherming, dan wel bescherming op grond van 
ongeschreven recht.106 De President was echter van oordeel dat 

 

                                                 
101 Pres. Roermond, 7 december 1989, BIE 1990, nr 80, p. 256 (Wanssum I); Pres. Roermond, 11 januari 1990, 

BIE 1990, nr 85, p. 267 (Wanssum II). 
102 Zie Gielen/Wichers Hoeth, 1992, nr 890. 
103 Zie o.m.: Spoor, 1990, p. 9. 
104 Rb. Utrecht, 21 mei 1930, NJ 1931, 646 (Maak het zelf). 
105 Zie daarover ook: Bogaart, 1960, p. 86. 
106 Pres. Amsterdam, 10 november 1960, BIE 1961, nr 40, p. 97 (Algemeen Dagblad). 
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verwarringsgevaar ontbrak, zodat de gevraagde voorzieningen werden 
afgewezen. 
 De President van de rechtbank Arnhem oordeelde in zijn vonnis van 21 
november 1962107 dat de titel van een tijdschrift in ieder geval door artikel 1401 
(oud) BW beschermd wordt, zodat in beginsel de uitgever van het tijdschrift `De 
Pluimveeteelt' met vrucht zou kunnen opkomen tegen ieder ander die een 
dergelijk tijdschrift zou uitgeven onder die naam. De President was echter van 
oordeel dat het woord pluimvee een dermate algemeen gangbaar begrip was dat 
het door de uitgever niet gemonopoliseerd kon worden. Derhalve wees hij de 
vorderingen af mede in aanmerking nemende dat de presentatie van de beide 
tijdschriften en hun formaat evenzeer afweek.108

 De President van de rechtbank Rotterdam109 achtte in zijn vonnis van 7 april 
1970 het in beginsel evenzeer mogelijk om aan de titel van een tijdschrift 
exclusieve bescherming te verlenen. Hij was echter van oordeel dat de aanduiding 
Expres onderscheidend vermogen miste, zodat de gevraagde voorziening werd 
geweigerd. 
 De President van de rechtbank Arnhem sloot in zijn vonnis van 30 oktober 
1967110 over het gebruik van de titel 200 kamerplanten in kleur voor een boek 
over kamerplanten de mogelijkheid van bescherming van een titel op grond van 
het gemene recht evenmin uit, maar wees de vorderingen evenzeer af omdat hij 
van oordeel was dat de titel originaliteit en individualiteit ontbeerde. Voor zover 
de vorderingen van eiseres er op neerkwamen dat zij zich wilde verzetten tegen 
het gebruik van een titel met daarin een opvallend geplaatst cijfer in combinatie 
met het woord kamerplanten, overwoog de President dat een dergelijke 
monopolisering niet aan de orde kon zijn, omdat een dergelijke wijze van 
aanduiden slechts functioneel zou zijn.111

 

 

                                                 
107 Pres. Arnhem, 21 november 1962, NJ 1963, 166 (Pluimvee). 
108 Boekman liet zich in haar noot in het Bijblad (BIE 1963, nr 61, p. 143) kritisch uit over dit vonnis. Zij was van 

oordeel dat veeleer naar analogie de bepalingen van de Handelsnaamwet toegepast dienden te worden en de 
rechter ten onrechte teveel gewicht toekende aan de omstandigheid dat het gebruikte woord `een algemeen 
gangbaar begrip' is, omdat ook een titel als de `Nederlandse Jurisprudentie' bescherming zou behoren toe te 
komen, in weerwil van de omstandigheid dat ook dit een algemeen gangbaar begrip is. 

109 Pres. Rotterdam, 7 april 1970, BIE 1971, nr 16, p. 99 (Expres). 
110 Pres. Arnhem, 30 oktober 1967, BIE 1969, nr 15, p. 57 (200 kamerplanten in kleur). 
111 Pres: Zulk een monopoliseren zou te meer aan banden leggen de in de boekhandel noodzakelijke vrijheid ten 

opzichte van (eventueel concurrerende) presentatie van boeken als waarover het hier gaat, te weten verza-
melboeken, handleidingen, beschrijvingen en dergelijke op het gebied van planten, bloemen, dieren, auto's, 
keukenrecepten, foto's, reis-tips, enz., enz., waarbij de vermelding (...) van het aantal behandelde objecten een 
zuiver functionele taak pleegt te vervullen. 
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 De President van de rechtbank Haarlem was in zijn vonnis van 24 september 
1973112 van oordeel dat bij gebreke van een depot van de titel Kicker voor een 
sporttijdschrift, aan deze titel op grond van het gemene recht bescherming kon 
worden geboden. In aanmerking nemende dat het tijdschrift Kicker Duits voetbal-
nieuws bracht en het tijdschrift van de gedaagde KIK Nederlands voetbalnieuws, 
was de President echter van oordeel dat de tijdschriften niet voor dezelfde lezers 
bestemd zouden zijn en het onwaarschijnlijk was dat gedaagde aan eiseres 
concurrentie aandeed, zodat de vorderingen werden afgewezen. 
 De President van de rechtbank Leeuwarden ging er in zijn vonnis van 2 
oktober 1978113 ook van uit dat aan het gebruik van de woorden `De koerier', 
welke gescheiden werden door een vignet, voorzien van het wapen van 
Heerenveen, in beginsel bescherming kon worden toegekend als onderschei-
dingsmiddel voor een nieuws- en advertentieblad. Bij gebreke van verwar-
ringsgevaar achtte de President echter geen onrechtmatig handelen aanwezig bij 
het gebruik van deze woorden in de naam voor een ander blad. 
 De Haagse President ging er in zijn vonnis van 26 februari 1982 van uit dat 
bescherming van de titel Zondag van een zondagskrant in beginsel mogelijk was, 
maar wees de gevraagde voorzieningen af vanwege het beschrijvende karakter en 
omdat de gedaagde de afwijkende naam Den Haag op Zondag voor haar 
zondagskrant gebruikte.114

 De President Utrecht kende in zijn vonnis van 6 januari 1983 bescherming 
toe aan de titel Kijk op calorieën en joules voor een boek over een diëten en 
verbod het gebruik van de titel Een nieuwe kijk op calorieën en joules over 
hetzelfde onderwerp.115  
 De President van de rechtbank Haarlem ging er in zijn vonnis van 20 januari 
1986 evenzeer van uit dat aan de filmtitel `Het veld van eer' op grond van het 
gemene recht bescherming kon worden geboden. Gelet echter op het grote 
tijdsverloop tussen het in roulatie komen van beide films achtte de President 
verwarringsgevaar niet aanwezig, reden waarom hij de vorderingen afwees.116  
 De President Den Haag achtte in zijn vonnis van 3 juli 1992 de bescherming 
van een titel voor een boek mogelijk, maar wees de vordering af bij gebrek aan 
onderscheidend vermogen voor het begrip Formule 1 voor een boek over auto-
sport.117

 

                                                 
112 BIE 1974, nr 6, p. 10. 
113 Pres. Leeuwarden, 2 oktober 1978, BIE 1983, nr 109, p. 366 (De koerier). 
114 Pres. Den Haag, 26 februari 1982, BIE 1982, nr 71, p. 218 (Den Haag op Zondag). 
115 Pres. Utrecht, 6 januari 1983, BIE 1983, nr 63, p. 176 (Kijk op calorieën en joules). 
116 Pres. Haarlem, 20 januari 1986, BIE 1986, nr 70, p. 236 (Het veld van eer). 
117 Pres. Den Haag, 3 juli 1992, nr 37, p. 129 (Formule 1). 
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7.3.5 SLAGZINNEN 
 
De rechtspraak wordt evenzeer geconfronteerd met aanspraken voor bescherming 
van slagzinnen. Ook daar achtte de rechter in beginsel bescherming op grond van 
het gemene recht mogelijk, naast eventuele auteursrechtelijke of merkenrechte-
lijke bescherming. 
 In zijn vonnis van 20 januari 1938 oordeelde de President Amsterdam dat de 
eisende partij die reeds jaren de slagzin Er is wat aan het handje gevoerd had 
voor zijn parfumerie zaak, zich niet kon verzetten tegen de gedaagde die evenzeer 
voor een parfumerie-zaak te Amsterdam de slagzin Hier is wat aan het handje 
voerde.118 Op zich sloot de President echter de mogelijkheid van bescherming 
niet met zoveel woorden uit, maar hij benaderde de kwestie primair vanuit het 
consumenten-perspectief. Hij meende dat een dergelijk handelen slechts on-
rechtmatig was wanneer de bedoeling aanwezig is het publiek te misleiden, 
hetgeen niet het geval zou zijn. Het element van de exploitatie van de door een 
ander opgebouwde goodwill verbonden aan deze slagzin, werd door de President 
niet in zijn overwegingen betrokken. 
 In een vonnis van 14 mei 1944 benadrukte de rechtbank Utrecht119 dat in 
beginsel vrijheid van navolging bestaat buiten het terrein van het octrooi-, 
merken- en auteursrecht. Buiten dat terrein achtte de rechtbank echter wel 
bescherming van een onderscheidingsmiddel mogelijk. De rechtbank oordeelde 
dat de machinefabriek Lückerath, die de slagzin Lückerath voor reparatie; 
reputatie door prestatie gebruikte, zich kon verzetten tegen een concurrent die de 
slagzin Reputatie door prestatie; ook voor reparatie voerde. De rechtbank achtte 
beslissend of bij het publiek gevaar voor verwarring tusschen de beide zaken van 
partijen ten detrimente van eischeres zou kunnen ontstaan.  
 Tot eenzelfde resultaat kwam vervolgens het Hof Den Bosch in zijn arrest 
van 8 augustus 1944120 over het gebruik van de slagzin Tonio  ─  in stoffen  ─  
onovertroffen door de firma Tonio te Oss. Een evenzeer in Oss gevestigde 
manufacturen-zaak gebruikte de slagzin Kofa  ─  in stoffen  ─  onovertroffen, wat 
het Hof, in navolging van de President, onrechtmatig oordeelde. Het Hof was van 
oordeel dat de firma Tonio uitsluitende rechten op deze slagzin kon doen gelden, 
omdat deze slagzin als onderscheidingsmiddel voor de onderneming 
functioneerde en de vruchten van een dergelijk onderscheidingsmiddel volgens 

 

                                                 
118 Pres. Amsterdam, 20 januari 1938, NJ 1939, 428 (Denkbeeld/Er is wat aan het handje). 
119 Rb. Utrecht, 17 mei 1944, NJ 1944/45, 763 (Lückerath). 
120 Hof Den Bosch, 8 augustus 1944, NJ 1946, 672 (Tonio). 
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de in het Nederlandse zakenleven gangbare opvatting uitsluitend aan Tonio 
behoorden toe te komen.121

 Ook de President Haarlem was van oordeel dat een sedert enige tijd 
gebruikte slagzin Cash & Carry Coal bescherming op grond van het gemene 
recht toekwam.122 Hij verleende dan ook bescherming tegen een in de onmid-
dellijke nabijheid van eiseres gevestigde kolenhandel die gebruik maakte van de 
aanduiding let op hier Cash en Carry kolen, omdat het publiek hierdoor in 
verwarring gebracht werd. 
 De President van de rechtbank Leeuwarden ging er in zijn vonnis van 10 juni 
1981123 ook van uit dat aan de door Dr Oetker gebruikte slagzin taartbakken in de 
koelkast in beginsel bescherming toe kon komen, maar meende dat  ─  evenzeer 
als bij de auteursrechtelijke bescherming van een dergelijke slagzin  ─  
voorzichtigheid geboden was. Deze voorzichtigheid bracht volgens de President 
mee dat van bescherming alleen sprake kan zijn in geval van rechtstreekse 
ontlening. Omdat onduidelijk was in hoeverre de gedaagde zijn slagzin bakken in 
de koelkast rechtstreeks had ontleend aan Dr Oetker  ─  dan wel aan een derde 
partij  ─  wees de President de vorderingen af, waarbij hij tevens in aanmerking 
nam het gehele beeld van de verpakking, op grond waarvan volgens de President 
evenmin gesproken kon worden van een onoorbaar profijt trekken van de 
inspanningen van eiseres. 
 In zijn vonnis van 29 mei 1990 verleende de Haarlemse President vervolgens 
nog bescherming aan de slagzin The Businessman's First Choice, die reeds jaren 
door een uitgever voor een kalender-catalogus gebruikt werd.124

 

                                                

 De Amsterdamse President achtte in zijn vonnis van 4 oktober 1990 
bescherming van de van de titel van een single van Bobby McFerrin afgeleide 
slagzin Don't worry be happy voor laminaatvloeren in beginsel mogelijk, maar 
wees de vorderingen af omdat de eisende partij pas kort gebruik maakte van die 
slagzin en General Motors haar slagzin Don't worry drive happy voor geheel 
andere goederen gebruikte.125 Het Hof Amsterdam bekrachtigde dit vonnis, 
waarbij het Hof voorop stelde dat beide partijen een niet-exclusieve licentie van 

 
121 Dat naar 's-Hofs aanvankelijk oordeel, de onrechtmatigheid van Sander's handelwijze hierin is gelegen, dat 

hij ten eigen bate afbreuk doet aan de werking van een reclamemiddel van een concurrent waarvan de vruch-
ten, naar de dienaangaande in het Nederlandsche zakenleven gangbare opvatting, alleen dien concurrent ten 
goede behooren te komen, en wel omdat de door dezen voor het eerst gebezigde slagzin is te beschouwen als 
een vondst, welke als zodanig bij het publiek ingang vindt als een reclame voor de zaak van dien concurrent, 
aan wiens naam de slagzin, zooals de President terecht vooropstelde, als het ware werd vastgebonden; 

 Dat in deze opvatting inderdaad niet van essentieel belang is of Tonio zich kosten, werk en moeite heeft 
getroost om zijn slagzin ingang te doen vinden, (....); 

122 Pres. Haarlem, 17 mei 1971, BIE 1972, nr 30, p. 69 (Cash & Carry Coal). 
123 Te kennen uit: Hof Leeuwarden, 14 januari 1981, BIE 1982, nr 82, p. 243 (Bakken in de koelkast). 
124 Pres. Haarlem, 29 mei 1990, IER 1990, nr 52, p. 106 (The Businessman's First Choice). 
125 Pres. Amsterdam, 4 oktober 1990, KG 1990, 337 (Don't worry be happy). 
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McFerrin hadden verkregen en General Motors zich beperkte tot het gebruik van 
de slagzin voor auto's.126

 De President Arnhem ging in zijn vonnis van 24 december 1992 evenzeer uit 
van de mogelijkheid van bescherming van de slagzin Felix, Oeh, dat smaakt voor 
kattenvoer. Hij was echter van oordeel dat het gebruik van deze slagzin van 
Quacker Oats in een enigszins ludiek affiche van de actiegroep `Loesje' over de 
PvdA-voorzitter Felix Rottenberg niet onrechtmatig was, vanwege het 
informatieve karakter van de uiting en de omstandigheid dat partijen geen 
concurrenten waren.127

 
7.3.6 LOGO’S OF BEELDMERKEN 
 
Ook aan logo's of beeldmerken heeft de rechter op grond van het gemene recht 
exclusieve rechten toegekend. 
 Zo oordeelde de rechtbank Amsterdam in een vonnis van 11 mei 1938128 dat 
de Stichting Nederlandsche Jeugd-Herberg Centrale zich op grond van het 
gemene recht kon verzetten tegen de verkoop van vlaggetjes waarop de initialen 
N.J.H.C. het hoofdbestanddeel vormden. Deze initialen waren weliswaar als merk 
gedeponeerd, maar het gebruik door gedaagden kon volgens de rechtbank niet als 
inbreukmakend merkgebruik worden aangemerkt. Handelsnaamrechten kwamen 
niet aan de orde, omdat deze niet gesteld waren. De rechtbank overwoog echter in 
algemene termen dat gedaagde onzorgvuldig handelde omdat hij kopers aan zich 
had getrokken, juist door gebruik te maken van de aantrekkingskracht, welke 
voor de kopers uitging van eiseres embleem. De exploitatie van het door eiseres 
voor haar organisatie gevoerde onderscheidingsmiddel stond daarbij centraal.129  
 Het Hof Den Haag achtte in zijn arrest van 8 juni 1960130 in beginsel 
bescherming op grond van het ongeschreven recht mogelijk van het Droste-
mannetje dat door Droste als mascotte-reclamemiddel en blikvanger gebruikt 
werd en bekendheid bij het publiek genoot. Het Hof meende echter dat de 
concurrent Van Houtten niet onrechtmatig handelde door het gebruik van een 
`Van Houtten-mannetje' omdat daardoor geen verwarring bij het publiek zou 
ontstaan aangezien de bewuste produkten primair door hun naam bekend waren. 
 De President van de rechtbank Amsterdam sloot in zijn vonnis van 19 januari 

 

                                                 
126 Hof Amsterdam, 3 januari 1991, BIE 1993, nr 100, p. 376 (Don't worry be happy). 
127 Pres. Arnhem, 24 december 1992, IER 1993, nr 13, p. 56 (Felix/Loesje). Zie ook: Pres. Rotterdam, 25 

september 1992, KG 1992, 357 (tot steun aan de kankerbestrijding in Nederland) § 7.3.10. 
128 Rb. Amsterdam, 11 mei 1938, BIE 1938, p. 108 (Jeugd-Herberg Centrale). 
129 Dat dit op zich niet als vanzelfsprekend werd ervaren wordt geïllustreerd door de annotatie van Van der 

Meulen (BIE 1938, p. 108), voor wie niet duidelijk was waarop dit monopolie op het gebruik van het embleem 
op de vlaggetjes steunde of wat het belang van eiseres was dat door de gedaagde niet zou zijn ontzien.  

130 Hof Den Haag, 8 juni 1960, BIE 1961, nr 38, p. 94 (Droste-mannetje). 

268   
Van Engelen – Prestatiebescherming - 1994 



Hoofdstuk 7: Rechtspraak prestatiebescherming 

1961131 de mogelijkheid van bescherming op grond van het gemene recht van de 
omslag van het tijdschrift Twen niet uit, maar was van oordeel dat geen gevaar 
voor verwarring aanwezig was, althans de omslag niet voldoende onderscheidend 
vermogen had, gelet op de relatief grote gelijkenissen met andere tijdschriften. 
 Het Hof Amsterdam oordeelde in 1962132 dat de eerste Particuliere Diemer 
Ambulance bescherming toekwam op het door haar gevoerde embleem bestaande 
uit een zwarte ring, `waarin een wit kruis omgeven door stralen en aan weerszijde 
voorzien van een gestileerde vleugel'. Nadat eerst was overwogen dat voor dit 
embleem geen merkenrechtelijke bescherming kon worden ingeroepen, omdat dit 
merk niet werd gebruikt ter onderscheiding van fabrieks- of handelswaren, zag 
het Hof geen belemmering voor het toekennen van een exclusieve bescherming 
op grond van het gemene recht. 
 Hetzelfde Hof achtte in zijn arrest van 7 mei 1969133 in beginsel evenzeer 
exclusieve bescherming voor kaasetiketten op grond van het gemene recht moge-
lijk. Omdat het Hof echter tevens van oordeel was dat de beide etiketten een sterk 
verschillend beeld hadden waardoor geen verwarring bij het publiek te vrezen 
was, werden de vorderingen afgewezen. 
 De President van de rechtbank Den Haag sloot in zijn vonnis van 26 februari 
1982134 niet uit dat aan het formaat, de lay-out en de kleurstelling van het perio-
diek Den Haag op Zondag in beginsel bescherming geboden kon worden. Bij 
gebreke echter van onderscheidend vermogen van het gebruikte formaat, de lay-
out en de kleurstelling, kende hij geen bescherming toe. 
 De President van de rechtbank Utrecht135 ging er in zijn vonnis van 6 januari 
1983 van uit dat het formaat en de opmaak van de omslag van een boek bescher-
ming kon toekomen op grond van het gemene recht en oordeelde dat de gedaagde 
bij de uitgave van zijn boek onrechtmatig handelde door eenzelfde formaat en 
eenzelfde opmaak van de omslag te hanteren voor een boek dat over hetzelfde 
onderwerp handelde. Gelet op het gevaar voor verwarring dat daardoor ontstond, 
werden de vorderingen toegewezen. 
 

 

                                                 
131 Pres. Amsterdam, 19 januari 1961, NJ 1961, 181, BIE 1961, nr 45, p. 111 (Omslag Twen). 
132 Hof Amsterdam, 4 oktober 1962, BIE 1964, nr 13, p. 59 (Ambulance-embleem). 
133 Hof Amsterdam, 7 mei 1969, BIE 1971, nr 15, p. 97 (Kaasetiketten). 
134 Pres. Den Haag, 26 februari 1982, nr 71, p. 218 (Den Haag op zondag). 
135 Pres. Utrecht, 6 januari 1983, BIE 1983, nr 63, p. 176 (Formaat en omslag boek). 
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7.3.7 DIENSTMERK 
 
Voorafgaand aan de mogelijkheid van merkenrechtelijke bescherming van 
dienstmerken door de wijziging van de Benelux Merkenwet per 1 januari 1987, 
kende de rechter reeds in een groot aantal uitspraken bescherming toe aan 
dienstmerken. 
 Zo diende de rechtbank Den Haag zich in zijn vonnis van 2 februari 1956136 
uit te laten over de vraag in hoeverre een verzekeringsmaatschappij rechten kon 
doen gelden op het voor haar dienstverlening gebruikte merk Combina. De recht-
bank overwoog allereerst dat de toen geldende Merkenwet alleen bescherming 
verleende aan merken die gebruikt werden voor fabrieks- of handelswaren, zodat 
dit dienstmerk geen bescherming onder die wet genoot. Naar aanleiding van de 
stelling dat gedaagde desondanks onrechtmatig zou handelen overwoog de 
rechtbank dat geen sprake van gevaar voor schade zou zijn nu de ene partij de 
aanduiding Combina Polis gebruikte voor schadeverzekeringen, terwijl gedaagde 
de aanduiding Combinatie Polis gebruikte voor levensverzekeringen. Het komt 
mij voor dat dit onderscheid dermate subtiel is dat het nauwelijks juridisch 
relevant kan zijn. 
 De President van de rechtbank Utrecht oordeelde in zijn vonnis van 20 
februari 1970 dat een dienstmerk wellicht volgens de norm van artikel 1401 (oud) 
BW bescherming kan verkrijgen, maar wees de gevraagde bescherming af omdat 
het door de gedaagde gebruikte vignet geen enkele overeenstemming met het 
dienstmerk van eiser vertoonde.137  
 De President van de rechtbank Haarlem ging er in zijn vonnis van 16 oktober 
1974138 van uit dat de VARA in beginsel bescherming toekwam ter zake van de 
naam Open en Bloot, welke zij voor een TV-serie gebruikte. De President was 
echter van oordeel dat de gedaagde niet onrechtmatig jegens de VARA handelde 
door onder dezelfde naam een grammofoonplaat op de markt te brengen, omdat 
de afbeeldingen en de opschriften op de hoes van de grammofoonplaat het zelfs 
voor de oppervlakkige toeschouwer duidelijk maken dat de plaat burleske en 
pikante of dubbelzinnige liedjes bevat, die niets te maken hebben met het serieuze 
voorlichtingsprogramma van de VARA over vraagstukken betreffende de seksua-
liteit. 
 De President van de rechtbank Rotterdam overwoog in zijn vonnis van 22 
april 1981139 dat het door een verzekeringsmaatschappij geruime tijd gebruikte 

 

                                                 
136 Rb. Den Haag, 2 februari 1956, BIE 1956, nr 48, p. 117 (Combina). 
137 Hof Amsterdam, 23 april 1971, BIE 1972, nr 59, p. 157 (Stuba, dienstmerk). Het Hof oordeelde overigens dat 

sprake was van merkenrechtelijke bescherming door de zogeheten hulpwarenconstructie te honoreren. 
138 Pres. Haarlem, 16 oktober 1974, BIE 1979, nr 21, p. 145 (Open en bloot). 
139 Pres. Rotterdam, 22 april 1981, BIE 1981, nr 59, p. 260 (Kompakt). 
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teken Kompakt geen bescherming op grond van de Benelux Merkenwet toekwam, 
omdat het een dienstmerk was. De President achtte bescherming op grond van het 
gemene recht van dit dienstmerk echter wel mogelijk. Hij nam aan dat de 
aanduiding Kompakt in relatie tot een verzekering of verzekeringspolis onder-
scheidend vermogen toekwam en verbood de gedaagde dan ook bij haar 
automobielpolissen de aanduiding Kompakt te gebruiken. 
 Het Hof Amsterdam kende in zijn arrest van 7 juli 1988 nog op basis van 
ongeschreven recht bescherming toe aan het door de VVV's gehanteerde Tourist 
Information-logo en hanteerde daarbij voor associatie als criterium.140

 Ook het Hof Den Haag hanteerde vervolgens in een arrest van 22 september 
1988 de criteria van de Benelux Merkenwet om aan het logo van de DHL-
koeriersdienst bescherming te verlenen op grond van ongeschreven recht.141

 
7.3.8 GEUREN 
 
Het Hof Amsterdam ging in zijn arrest in de door een aantal Franse parfumerie-
huizen aanhangig gemaakte procedure over de nabootsing van hun geuren en 
merken in op de vraag in hoeverre de reuk van parfums en parfumeriewaren 
bescherming zou kunnen genieten, zij het zeer summier.142 Het Hof volstond met 
de overweging dat nabootsing van de reuk van de (...) parfums en 
parfumeriewaren niet ongeoorloofd is, waaruit waarschijnlijk mag worden 
afgeleid dat het Hof niet van exclusieve rechten op geuren wilde weten.143

 
7.3.9 PRESENTATIE ORGANISATIES 
 
De inrichting of uitstraling van een winkel of organisatie leent zich niet voor mer-
kenrechtelijke bescherming, al was het maar omdat het niet eenvoudig is een 
inrichting of presentatie als zodanig te deponeren. Dit staat er echter niet aan in 
de weg dat de rechter desondanks op grond van het gemene recht exclusieve 
bescherming daaraan heeft toegekend. 
 Zo sloot de President van de rechtbank Amsterdam in zijn vonnis van 31 
oktober 1933 de mogelijkheid van het toekennen van bescherming op grond van 
het gemene recht aan het interieur van een winkel niet uit. De President liet zich 
echter in ferme bewoordingen uit over het ontbreken van verwarringsgevaar, 
gelet op de aanwezige verschillen, waarbij hij benadrukte dat de overeenkomsten  

 

                                                 
140 Hof Amsterdam, 7 juli 1988, BIE 1991, nr 69, p. 259 (Tourist Information Egmond).  
141 Hof Den Haag, 22 september 1988, BIE 1989, nr 57, p. 179 (DHL). 
142 Hof Amsterdam, 14 juni 1962; te kennen uit HR 22 maart 1963, BIE 1963, nr 37, p. 78 (Crêpe-parfums). 
143 Zie omtrent de vraag in hoeverre geurmerken kunnen worden erkend tevens Gielen/Wichers Hoeth, 1992, nr 

331. 
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tussen de beide interieurs vooral veroorzaakt werden doordat beide partijen 
dezelfde wansmaak hadden.144

 De President van de rechtbank Utrecht ging er in zijn vonnis van 26 juni 
1973145 van uit dat Palthe in beginsel aanspraak zou kunnen maken op een zekere 
bescherming van de aankleding en inrichting van haar Palthenettes. De President 
was echter van oordeel dat, ofschoon er op vele punten overeenstemming bestond 
tussen de aankleding en inrichting van de beide winkels, niet onrechtmatig 
gehandeld werd omdat de punten van overeenstemming deels een noodzakelijk 
gevolg waren van de in beide zaken gehanteerde wijze van kledingreiniging. 
Tevens was de President van oordeel dat de resterende punten van 
overeenstemming niet tot onrechtmatigheid leidden, omdat de winkels met 
duidelijk verschillende benamingen werden aangeduid. 
 Het Hof Amsterdam ging er in zijn arrest van 21 april 1977 evenzeer van uit 
dat Wimpy in beginsel bescherming toekwam ter zake van de wijze van 
presentatie van de bij haar franchise-organisatie aangesloten Wimpy-restau-
rants.146 Het Hof bekrachtigde het vonnis van de President Utrecht en verbood de 
gedaagde zich zodanig te presenteren dat de schijn gewekt werd dat het een bij de 
Wimpy-organisatie aangesloten restaurant betrof. 
 De President Amsterdam ging er in zijn vonnis van 30 oktober 1980147 van 
uit dat C&A in beginsel bescherming toekwam ter zake van de kleur van de door 
haar gehanteerde lichtreclames. De President overwoog dan ook dat het gebruik 
door gedaagde voor haar boetieks van lichtreclames met dezelfde kleuren als die 
van eiseres jegens eiseres een onrechtmatige daad oplevert wanneer het publiek 
hierdoor in verwarring zou kunnen worden gebracht, omdat het bij het zien van 
die lichtreclames de indruk zou kunnen krijgen met een vestiging van eiseres te 
maken te hebben. De President was echter van oordeel dat dit verwarringsgevaar 
zich niet voordeed, reden waarom de vorderingen werden afgewezen. 

 

                                                 
144 Pres.: Door bezichtiging van de beide onderpuien is Ons gebleken dat deze inderdaad een zekere gelijkenis 

vertonen o.a. doordat beiden overladen zijn met opschriften, die voor een deel dezelfde zijn, en doordat bij 
beiden een overdadig gebruik is geweest van een fel soort rood. Er zijn echter ook aanzienlijke verschillen, 
met name wat de indeling betreft. De gelijkenis bestaat hoofdzakelijk daarin, dat beiden getuigen van 
denzelfden wansmaak, waarschijnlijk omdat de bezitters zich beiden richten tot hetzelfde publiek, waarvan 
beiden schijnen te denken, dat het zal worden aangetrokken door kermisachtige luidruchtigheid. 

145 Pres. Utrecht, 26 juni 1973, BIE 1976, nr 93, p. 284 (Quickynettes/Palthenettes). 
146 Hof Amsterdam, 21 april 1977, BIE 1977, nr 89, p. 291 (Wimpy-restaurants). 
147 Te kennen uit: Hof Amsterdam, 27 augustus 1981, BIE 1982, nr 47, p. 136 (C&A / Vanes Modebeheer). 
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 De President Leeuwarden kende in zijn vonnis van 29 augustus 1985148 op 
grond van ongeschreven recht bescherming toe aan de door het restaurant Graaf 
Floris V van Muiden gehanteerde aanduiding `eethuys-café', embleem, menukaart 
en bord op de gevel die verwarringwekkend waren nagevolgd door het restaurant 
Graaf Jan I van Harlingen. 
 De President Rotterdam kende in zijn vonnis van 13 augustus 1987 aan de 
kleurencombinatie geel/rood, die kenmerkend was voor de presentatie van de 
onder de handelsnaam Pizza Express gedreven onderneming, bescherming toe 
tegen het gebruik van diezelfde kleurcombinatie voor eenzelfde onderneming.149

 De President Groningen erkende in zijn vonnis van 3 juli 1987150 dat 
Sweetheart, die als eerste in Nederland een bepaalde lay-out voor snoepwinkels 
had geïntroduceerd, het recht toekwam op grond van artikel 1401 (oud) BW te 
ageren tegen derden die zonder haar toestemming die lay-out gebruikten. De 
President achtte van belang dat de bewuste lay-out onderscheidend vermogen 
toekwam. Hoewel verwarringsgevaar volgens de President niet aan de orde was, 
achtte hij het gevaar voor verwatering van dit onderscheidingsmiddel voldoende 
grond om een verbod uit te spreken. 
 De President Roermond kwam in zijn vonnis van 17 september 1987151 
vervolgens evenzeer tot de conclusie dat Sweetheart op grond van artikel 1401 
(oud) BW kon ageren tegen derden die zonder haar toestemming de lay-out van 
haar winkel  ─  waaronder tevens begrepen het verpakkingsmateriaal  ─  
gebruikten. De basis voor deze bescherming achtte de President gelegen in de 
verdienste van Sweetheart, welke daarin gelegen was dat zij door middel van een 
grondige voorbereiding en aanzienlijke investeringen met alle commerciële 
risico's van dien zich als eerste zelfschep-snoepwinkel een plaats op de 
Nederlandse markt had veroverd. De President was van oordeel dat de lay-out 
onderscheidend vermogen toekwam en verbood het gebruik van een 
overeenstemmende lay-out omdat hij verwarringsgevaar aanwezig achtte. 
 De President van de rechtbank Den Haag diende zich in zijn vonnis van 18 
december 1987152 evenzeer uit te laten over de bescherming van de Sweetheart 
zelfschep-snoepwinkels. Onder parafrasering van de overwegingen van de Hoge 
Raad uit het Decca-arrest stelde de President voorop dat wanneer aan Sweetheart 
het recht werd toegekend om gebruik van het nieuwe `concept' voor snoepwin-
kels, dat zij als eerste in Den Haag had toegepast, te verbieden ter zake van een 

 

                                                 
148 Pres. Leeuwarden, 29 augustus 1985, IER 1985, nr 48, p. 96 (Graaf Floris V van Muiden/Graaf Jan I van 

Harlingen). 
149 Pres. Rotterdam, 13 augustus 1987, BIE 1990, nr 81, p. 257 (Pizza Express). 
150 Pres. rechtbank Groningen, 3 juli 1987, BIE 1988, nr 67, p. 230 (Sweetheart candy shops / Lollipop). 
151 Pres. Roermond, 17 september 1987, BIE 1988, nr 68, p. 233 (Sweetheart candy shops / Crazy mice).  
152 Pres. Den Haag, 18 december 1987, BIE 1988, nr 69, p. 235 (Sweetheart candy shops / Candy kisses). 
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snoepwinkel in Amsterdam, dat er in feite op zou neerkomen dat aan Sweetheart 
een bescherming wordt geboden die weinig verschilt van de bescherming die op 
grond van een intellectueel eigendomsrecht verkregen zou worden, zodat 
terughoudendheid geboden was. De President oordeelde dat het concept slechts 
voor bescherming in aanmerking kwam, indien en voorzover gevaar voor 
verwarring zou bestaan, daarmee derhalve slechts aan de onderscheidingsfunctie 
van het concept bescherming verlenend. Bij de beoordeling van dit 
verwarringsgevaar diende volgens de President  ─  daartoe kennelijk geïnspireerd 
door artikel 5 van de Handelsnaamwet  ─  tevens rekening te worden gehouden 
met de aard van de beide ondernemingen en de plaats waar zij zijn gevestigd, 
hetgeen volgens de President tot de slotsom leidde dat geen gevaar voor 
verwarring aanwezig was. 
 De President van de rechtbank Rotterdam ging er in zijn vonnis van 13 
augustus 1987153 van uit dat Pizza-expres naast bescherming van haar 
handelsnaam en haar woordmerk Pizza-expres eveneens aanspraak kon maken op 
bescherming van het gebruik van de kleurcombinatie geel-rood, welke door haar 
gebruikt werd bij de totale presentatie van haar bedrijf. Omdat gedaagde 
eveneens de kleuren geel en rood gebruikte en daarmee gevaar voor verwarring 
creëerde, oordeelde de President dit handelen onrechtmatig op grond van het 
gemene recht. 
 In een arrest van 13 juni 1990 sloot het Hof Den Bosch de mogelijkheid van 
bescherming van een `huisstijl' voor winkels en bouwmarkten niet uit. Het Hof 
wees  ─  evenals de President  ─  de vorderingen echter af, onder meer omdat de 
wijze van het uitstallen van produkten hoofdzakelijk bepaald werd door de 
mogelijkheden van de door beide partijen gehanteerde opberg- en 
palletstellingen.154

 
7.3.10 NAAM ORGANISATIE 
 
Naast de bescherming die de handelsnaam biedt aan de naam van een 
onderneming, heeft de rechter tevens op grond van het gemene recht bescherming 
verleend aan namen die niet voor handelsnaamrechtelijke bescherming in 
aanmerking kwamen. 
 Zo kende de President van de rechtbank Haarlem in zijn vonnis van 2 
november 1976155 bescherming toe aan de naam De Lieverdjes, welke werd 
gebruikt voor een kinderkoor, en oordeelde dat de dirigent van dit koor  ─  
evenals de grammofoonplatenproduktiemaatschappij die een plaat van het koor 

 

                                                 
153 Pres. Rotterdam, 13 augustus 1987, BIE 1990, nr 81, p. 257 (Pizza-expres I). 
154 Hof Den Bosch, 13 juni 1990, BIE 1992, nr 9, p. 24 (Gele Puntdaken). 
155 Pres. Haarlem, 2 november 1976, BIE 1977, nr 86, p. 273 (De lieverdjes). 
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had geproduceerd  ─  in zijn rechtmatige belangen werd geschaad door het 
gebruik van de naam De Lieverdjes door een ander koor, dat volgens de President 
bewust wilde aanhaken aan de reputatie en het artistieke en commerciële succes 
van De Lieverdjes. 
 De rechtbank Alkmaar156 was in zijn vonnis van 26 september 1985 van oor-
deel dat de vorderingen van de Almarkt niet gebaseerd konden worden op de 
Handelsnaamwet, omdat de Almarkt niet zelf die naam als handelsnaam 
gebruikte, maar alleen een franchise-organisatie exploiteerde waarbij de naam 
Almarkt door de franchisenemers wel als handelsnaam werd gebruikt. Dit stond 
er echter niet aan in de weg dat de rechtbank vervolgens bescherming van deze 
naam op grond van het ongeschreven recht mogelijk achtte onder toepassing van 
handelsnaamrechtelijke criteria. Bij gebrek aan gevaar voor verwarring wees de 
rechtbank de vorderingen af. 
 Het Hof Amsterdam kende in zijn arrest van 14 november 1985157 
ongeschreven exclusieve rechten toe aan de `orkestleider' van The Moodmakers 
en verbood en het gebruik van die naam door een voormalig mede-muzikant van 
het onder die naam bekende duo. 
 In een arrest van 11 mei 1989 kwam het Hof Amsterdam tot eenzelfde 
oordeel in een geschil tussen de Stichting Orgelprojecten Nederland en de 
Stichting Orgelprojecten Nederlandse Componisten.158

 De President Rotterdam erkende in een vonnis van 25 september 1992 de 
exclusieve aanspraken van de `vereniging tot steun aan het Koningin Wilhelmina 
Fonds, tevens h.o.d.n. De Nederlandse Kankerbestrijding' terzake van de naam 
waaronder die organisatie zich manifesteerde en verbood het gebruik van de 
aanduiding `tot steun aan de kankerbestrijding in Nederland' door de 
gedaagde.159

 
7.3.11 AFBEELDING PERSONAGES 
 
Naast de portretrechtelijke jurisprudentie waarin aan personen met een 
verzilverbare populariteit bescherming werd toegekend,160 heeft de rechtspraak 
tevens aan andere personages bescherming toegekend. 
 

 

                                                 
156 Rb. Alkmaar, 26 september 1985, BIE 1986, nr 75, p. 307 (Almarkt/A-markt).  
157 Hof Amsterdam, 14 november 1985, BIE 1988, nr 36, p. 133 (The Moodmakers). 
158 Hof Amsterdam, 11 mei 1989, BIE 1991, nr 7, p. 24 (Orgelprojecten). 
159 Pres. Rotterdam, 25 september 1992, KG 1992, 357 (tot steun aan de kankerbestrijding in Nederland). 
160 Hof Den Haag, 13 april 1960, NJ 1961, 160 (Teddy Scholten). HR 19 januari 1979, NJ 1979, 383, ('t Schaep 

met de Vijf Pooten). 
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 Zo was de rechtbank Den Haag in zijn vonnis van 7 april 1959 van oordeel 
dat de Uitgeverij Spaarnestad die sedert 1928 in haar uitgaven verhalen 
publiceerde waarin als hoofdfiguur voorkwam een blonde jongen genaamd 
`Sjors', die sedert februari 1949 vergezeld gaat van een neger-jongetje genaamd 
`Sjimmie' geen auteursrechten kon claimen op deze figuren.161 Desondanks was 
de rechtbank van oordeel dat een toneelgezelschap dat toneelvoorstellingen voor 
de jeugd organiseerde, waarin de Sjors en Sjimmie-karakters optraden 
onrechtmatig handelden omdat immers hierdoor op onbetamelijke wijze 
geprofiteerd wordt van de algemene bekendheid, welke deze figuren door de 
verbreiding van eiseresses publikaties hebben verworven, teneinde de aan-
trekkingskracht van de toneelvoorstellingen te verhogen. 
 
7.3.12 NAMEN PERSONEN 
 
Dat niet alleen het gebruik van de afbeelding van een persoon met een 
verzilverbare populariteit onrechtmatig is, maar evenzeer het enkele gebruik van 
de naam van een bekende Nederlander, werd erkend door de President van de 
rechtbank Almelo in een procedure waarin Mies Bouwman bezwaar maakte tegen 
het gebruik van haar naam in een reclamecampagne.162 Mies Bouwman had  ─  
toen zij nog geen bekendheid genoot  ─  in 1961 verbindende teksten gesproken 
voor een grammofoonplaat waarop sprookjes verteld werden. Nadat zij in 1963 
landelijke bekendheid had verworven, werden deze grammofoonplaten `uit de 
ijskast' gehaald om in het kader van een reclamecampagne voor huishoudgoed 
aan het publiek ter beschikking te worden gesteld, waarbij de naam Mies 
Bouwman als blikvanger werd gebruikt. De President was van oordeel dat de 
gedaagde niet gerechtigd was tot dit gebruik van de naam van Mies Bouwman 
door de overeenkomst, die betrekking had op het verlenen van medewerking aan 
de opnames. De President nam vervolgens aan dat het zonder toestemming van 
Mies Bouwman gebruiken van haar naam als blikvanger in een reclame-aktie 
onrechtmatig was. 
 Mies Bouwman viel daarna nog een keer de eer te beurt de Nederlandse juris-
prudentie te mogen verrijken met een uitspraak waarin exclusieve rechten op het 
gebruik van de naam van een bekende Nederlander werden erkend. Zij had op 
verzoek van de fabrikant van Knorr  ─  en tegen honorering - deelgenomen aan 
een soepentest. Uit drie koppen soep wees zij echter niet de Knorr-soep, maar de 
concurrerende California-soep aan. De fabrikant van Knorr maakte om die reden 
geen gebruik van haar medewerking. Dit `incident' kreeg daarna bekendheid door 

 

                                                 
161 Rb. Den Haag, 27 april 1959, NJ 1962, 149 (Sjors van de Rebellenclub). 
162 Pres. Almelo, 23 april 1963, NJ 1964, 304 (Mies Bouwman). 
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een VPRO radio-uitzending. De fabrikant van California-soepen reageerde hierop 
door een rondschrijven van haar reclamebureau aan de verschillende kranten en 
plaatste uiteindelijk een advertentie in landelijke dagbladen onder de kop 
`Bedankt Mies'. De rechtbank Zwolle163 oordeelde dat Mies Bouwman zich als 
bekende persoonlijkheid kon verzetten tegen het gebruik van haar naam voor 
commercile doeleinden, mede omdat een dergelijk gebruik van haar naam haar 
commerciële belangen schaadde.164

 De rechtbank Amsterdam oordeelde vervolgens in een vonnis van 7 
november 1984 dat de TV-presentator Fred Oster zich kon verzetten tegen het 
gebruik van zijn naam als blikvanger in een advertentie.165

 De rechtbank Den Haag liet zich in zijn vonnis van 16 mei 1986166 uit over 
het gebruik van de namen van de spelers van het Nederlands elftal door het 
Nederlands Zuivelbureau in een advertentie voorafgaand aan een wedstrijd van 
het Nederlands voetbalelftal. Afgebeeld werden elf met melk gevulde glazen met 
onder ieder glas de naam van één der spelers. Opschrift van de advertentie was 
`Gaan we vanavond wel tot de bodem mannen?' en voorts bevatte de advertentie 
de mededeling: `Melk, de witte motor'. De rechtbank oordeelde dat een persoon 
met een `verzilverbare populariteit' er in beginsel een rechtens te beschermen 
belang bij heeft, dat zijn naam in een reclameboodschap niet wordt gebezigd 
zonder zijn voorafgaande toestemming, aan welke toestemming hij een redelijke 
geldelijke beloning als voorwaarde kan verbinden. Verwijzend naar artikel 8 
EVRM  ─  inzake het recht op eerbiediging van het privéleven  ─  oordeelde de 
rechtbank tevens dat er geen reden is om dit rechtens te beschermen belang te 
beperken tot de openbaarmaking van portretten in de zin van artikel 21 Aw, en 
niet uit te breiden tot de (persoons)naam van de betrokkene(n). Na de voorop-
stelling van dit recht van personen met een verzilverbare populariteit op het 
gebruik van hun naam in reclameboodschappen, oordeelde de rechtbank vervol-
gens dat niet ieder eenmalig aanhaken in een reclameboodschap bij een actuele 

 

                                                 
163 Rb. Zwolle, 24 november 1971, NJ 1972, 285 (Mies Bouwman II). 
164 Rb.: Het zonder meer gebruiken van de naam van een bekende persoonlijkheid en het daardoor aanhaken aan 

diens bekendheid bij het publiek en de waarde die het publiek terecht of ten onrechte aan een mededeling of 
het oordeel van een dergelijke persoon hecht, kan onder bepaalde omstandigheden onrechtmatig zijn. 
Gedaagde streefde kennelijk commerciële doeleinden na bij het plaatsen van de gewraakte advertentie (...). In 
het onderhavige geval waren ook aanwezig commerciële belangen van eiseres (...). Daaruit blijkt immers dat 
eiseres slechts bereid was haar naam op exclusieve, althans zeer beperkte schaal, en tegen geldelijke vergoe-
ding aan enige reclamecampagne te verbinden (...). Door onder deze omstandigheden zonder toestemming 
van eiseres en zonder enige onderhandeling over een toe te kennen financiële vergoeding haar naam te 
gebruiken als essentieel bestanddeel van een reklameadvertentie op landelijk niveau, handelde gedaagde in 
strijd met de zorgvuldigheid die zij in het maatschappelijk verkeer tegenover eiseres in acht diende te nemen. 

165 Rb. Amsterdam, 7 november 1984, Auteursrecht/AMR 1985, p. 39 (Fred Oster). 
166 Rb. Den Haag, 16 mei 1986, IER 1986, nr 56, p. 120 (Nederlands Zuivelbureau/Nederlands Elftal).  
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gebeurtenis steeds onrechtmatig is. De rechtbank overwoog dat in een geval als 
dit de beslissende scheidslijn daar gelegen was waar gezegd moet worden, dat in 
de betreffende reclameboodschap het daarin aangeprezen produkt in zodanige 
mate in verband wordt gebracht met de betrokkene, dat daardoor bij het publiek 
waartoe de reclameboodschap zich met name richt, de in redelijkheid aldus op te 
vatten indruk wordt gewekt, dat de betrokkene het in de reclameboodschap 
bedoelde produkt aan het publiek aanbeveelt. Daarvan was volgens de rechtbank 
in de onderhavige advertenties echter geen sprake, reden waarom de rechtbank de 
reclameboodschap niet onrechtmatig achtte jegens de spelers van het Nederlands 
Elftal. 
 
7.3.13 PERSOONLIJKE STIJL 
 
Een persoon kan niet alleen aan zijn naam of portret herkend worden, maar 
eventueel ook aan een `persoonlijke stijl'. Een stijl als zodanig komt in beginsel 
niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking,167 maar dit heeft de 
rechtspraak er niet van weerhouden om aan een persoonlijke stijl bescherming op 
grond van het ongeschreven recht toe te kennen. 
 Zo oordeelde het Hof Arnhem in zijn arrest van 6 maart 1979168 dat de stijl 
van de tekenaar Dick Bruna voor bescherming op grond van het ongeschreven 
recht in aanmerking kwam, omdat de door deze tekenaar ontwikkelde stijl zo 
kenmerkend was dat deze een duidelijk onderscheidend vermogen voor deze 
kunstenaar had verkregen. De rechtbank Arnhem had in zijn eerdere vonnis de 
ongeoorloofdheid van stijlnabootsing in beginsel evenzeer mogelijk geacht, maar 
afgewezen omdat de stijl van Dick Bruna naar het oordeel van de rechtbank zo 
was afgestemd op jonge kinderen en van wezenlijk belang was voor de 
aansprekelijkheid daarvan, dat analoge toepassing van de leer van `deug-
delijkheid en bruikbaarheid' met zich bracht dat deze stijl niet gemonopoliseerd 
kon worden. Het Hof was echter van oordeel dat het evenwel zeer wel mogelijk is 
binnen het kader van deze werkwijze en met inachtneming van aard en 
bestemming van de (...) produkten, op kinderen van bedoelde leeftijd afgestemde 
en dezen aansprekende afbeeldingen te vervaardigen zonder een zo vergaande 
navolging van de stijl van Bruna. Omdat door deze nodeloos vergaande 
stijlnavolging verwarring bij het publiek te duchten viel, aangezien de afbeel-
dingen van Rolf terstond associaties opriepen met het werk van Bruna, achtte het 
Hof het handelen van Rolf onrechtmatig. 
 

 

                                                 
167 Anders: Grosheide, BIE 1985, p. 186. 
168 Hof Arnhem, 6 maart 1979, BIE 1981, nr 18, p. 42 (Bruna/Rolf). 
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 De President van de rechtbank Amsterdam sloot in zijn vonnis van 1 
november 1979 in de zaak Henneman169 de mogelijkheid van bescherming van de 
stijl van kunstenaar Henneman evenmin uit. De President wees de gevraagde 
voorzieningen echter af omdat hij niet aannemelijk achtte dat in de tekeningen 
van de kunstenaar Thijssen de stijl van Henneman was nagebootst. De President 
was van oordeel dat deze kunstenaar zijn eigen  ─  aan Henneman's stijl verwante 
 ─  stijl had gevolgd.170

 
7.3.14 CONCLUSIE 
 
De hiervoor behandelde rechtspraak illustreert dat de rechter aan de wettelijke 
intellectuele eigendomsrechten voor onderscheidingsprestaties géén negatieve 
reflexwerking toekent, zodat aan andere onderscheidingsprestaties ongeschreven 
exclusieve rechten worden toegekend, onder analoge toepassing van het merken- 
en handelsnaamrecht. Dit brengt met zich dat de rechtspraak bescherming heeft 
toegekend aan allerhande onderscheidingsmiddelen welke voor goederen, 
diensten, organisaties of personen worden gebruikt. 
 
7.4 VERVAARDIGINGSPRESTATIES 
 
7.4.1 KWEKERSARBEID 
 
De in beginsel aan het kwekersrecht toe te kennen negatieve reflexwerking171 
werd toegepast door de President van de rechtbank Zwolle, die zich in zijn vonnis 
van 14 mei 1969172 voor de vraag gesteld zag in hoeverre op grond van het 
gemene recht exclusieve rechten toegekend konden worden voor een nieuw 
begonia-ras. Voor begonia's bestond geen mogelijkheid de rassen op te nemen in 
het Nederlandse rassenregister, zodat geen aanspraak op bescherming krachtens 
de Zaaizaad- en Plantgoedwet gemaakt kon worden. De President was echter van 
oordeel dat een dergelijke exclusiviteit niet verleend kon worden, vanwege de 

 

                                                 
169 Pres. Amsterdam, 1 november 1979, BIE 1980, nr 25, p. 98. 
170 Pres.: (...) Nu vaststaat, dat de onderhavige tekeningen, gezien de gelijkenis dat het werk van Thijssen met dat 

van Henneman vertoont, eveneens veel verwantschap vertoont met eerder werk van Thijssen, hetgeen ook uit 
de overgelegde produkties valt af te leiden (...). Dit zou mogelijk anders zijn wanneer was gesteld of aanneme-
lijk geworden dat McCann aan Thijssen zou hebben opgedragen om geheel in afwijking van zijn eigen stijl 
van tekeningen, tekeningen te vervaardigen die een zo groot mogelijke verwantschap zouden dienen te hebben 
met het werk van Henneman, teneinde de suggestie te wekken, dat deze tekeningen van hem afkomstig zijn.  

171 Zie § 6.7.4.1. 
172 Pres. Zwolle, 14 mei 1969, NJ 1971, 88 (Rieger/Koppe; Begonia's). 
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door de wetgever bedoelde negatieve reflexwerking van het systeem van die 
wet.173

 
7.4.2 INWENDIGE CONSTRUCTIE 
 
Aan de vervaardigingsprestatie bestaande uit het ontwerpen en vervaardigen van 
een inwendige constructie zou eventueel naar analogie met de Chipswet bescher-
ming kunnen worden toegekend. Een dergelijke bescherming staat echter naar 
zijn aard op gespannen voet met het beginsel van de vrijheid van techniek, 
waaraan als regel een sterke negatieve reflexwerking dient te worden toegekend. 
De rechtspraak op dit onderwerp is niet eenduidig. 
 Het Hof Den Bosch zag zich in zijn arrest van 1 december 1964 gesteld voor 
de vraag in hoeverre bescherming kon worden toegekend aan het ontwerp van 
een printplaat voor een TV-antenne.174 Het Hof oordeelde in appèl dat het 
ontwerp van de bewuste printplaat qua vorm, afmetingen en toepassingsmoge-
lijkheden afweek van soortgelijke printplaten, en in zoverre oorspronkelijk was. 
Eveneens ging het Hof er van uit dat deze printplaten gekopieerd waren. De 
printplaten waren echter bestemd voor televisie-antennes, waarop zij in een 
gesloten koker werden aangebracht, zodat het publiek de printplaten zelf niet te 
zien kreeg. Het Hof wees om die reden de op de slaafse nabootsings-jurispruden-
tie gebaseerde vorderingen af omdat bij de aflevering van de antenne als gereed 
produkt de daarin gemonteerde printplaat geheel aan het oog onttrokken is, zodat 
om die reden bij het publiek geen verwarring over de herkomst van de beide 
produkten kon ontstaan. Daarbij ging het Hof er van uit dat nabootsing van eens 
anders produkt jegens die ander slechts dan onrechtmatig kan zijn indien 
daarvan verwarring bij het publiek te duchten is.  
 Het Hof Den Bosch lijkt zich hiermee aan te sluiten bij diegenen die in de 
`alleen dan'-overweging van de Hoge Raad in het Hyster Karry Krane-arrest 
lezen dat nabootsing bij het ontbreken van verwarringsgevaar nimmer 
onrechtmatig zou kunnen zijn.175 Het komt mij voor dat deze overweging van het 
Hof echter tevens gezien moet worden in het licht van de stellingen van partijen 

 

                                                 
173 Pres.: Dit beroep gaat naar het oordeel van de rechtbank niet op. Het Verdrag en de regeling van deze 

materie in de Zaaizaad- en Plantgoedwet gaan er van uit, dat kweekprodukten slechts beschermd worden, 
indien een kwekersrecht is toegekend volgens de in de wet geregelde procedure. Pas door deze verlening van 
het kwekersrecht krijgt de houder daarvan uitsluitende rechten. Hieruit moet worden afgeleid, dat aan degeen 
aan wie geen kwekersrecht is verleend voor zijn produkten, geen uitsluitende rechten toekomen. Het gebruiken 
van van anderen afkomstige teeltmateriaal op zichzelf, al wordt daardoor geprofiteerd van de inspanning van 
die ander, kan dus jegens deze niet onrechtmatig zijn, evenmin als onrechtmatig is het namaken op zichzelf 
van eens anders industrieprodukten waarvoor geen octrooibescherming bestaat. 

174 Hof Den Bosch, 1 december 1964, BIE 1966, nr 6, p. 17 (Prints). 
175 Zie hieromtrent nader § 2.4.2. 
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in deze procedure. De eisende partij stelde zich enkel op het standpunt dat de 
onrechtmatigheid gelegen zou zijn in een slaafse navolging van haar printplaat, 
waardoor verwarring bij het publiek te duchten was, hetgeen de enige grondslag 
voor de stellingen vormde. Dat deze nabootsing ook onrechtmatig zou kunnen 
zijn op grond van het exploiteren van de in het ontwerp van de printplaat gelegen 
vervaardigingsprestatie  ─  al dan niet analoog aan  ─  zij het dan `avant la lettre'  
─  chipsrechtelijke bescherming werd kennelijk in deze procedure niet aange-
voerd.  
 Dat het Hof Den Bosch de mogelijkheid van bescherming van een inwendige 
constructie eventueel niet uitsloot, zou eventueel kunnen worden afgeleid uit het 
arrest dat een half jaar later door dat Hof werd gewezen over de nabootsing van 
weegapparatuur.176 In deze procedure had de President van de rechtbank Den 
Bosch de gedaagde onder meer bevolen zich te onthouden van het fabriceren van 
weegwerktuigen die hetzij naar uitwendige vormgeving, hetzij naar constructie 
zodanige gelijkenis vertonen met de overeenkomstige produkten van eiseres, dat 
bij het publiek verwarring kan ontstaan. Daarbij had de President blijkens zijn 
vonnis oog op de omstandigheid dat vaststond dat de door gedaagde gehanteerde 
`rem, tandreep en het wijzerhuis van de snelwegers' qua constructie slaafs waren 
overgenomen van eiseres, zonder dat dit voor de deugdelijkheid of bruikbaarheid 
noodzakelijk was. Het Hof Den Bosch vernietigde het vonnis van de President op 
dit punt omdat het Hof van oordeel was dat, mede gelet op de eigen stellingen 
van de eiser, geen sprake was van een slaafse nabootsing van die constructie, 
zonder echter te overwegen dat bescherming van de constructie op zichzelf 
überhaupt niet mogelijk zou zijn.177

 De President van de rechtbank Utrecht ging er in zijn vonnis van 29 februari 
1972178 kennelijk van uit dat in beginsel bescherming zou kunnen worden 
geboden aan de inwendige constructie van een schuurmachine. Eiseres had 
daarbij het oog op het systeem, constructie, onderdelen, de plaatsing van 
onderdelen ten opzichte van elkaar en het functioneren van de bewuste machine. 
De President wees de vorderingen echter niet toe omdat hij van oordeel was dat 
de vraag naar de al of niet slaafse navolging van de inwendige constructie van de 

 

                                                 
176 Hof Den Bosch, 25 maart 1965, BIE 1965, nr 69, p. 220 (Weegapparatuur). 
177 Hof: O. dat, wat de constructie betreft, de eigen stelling van Alfra, dat Van Hoof haar octrooi niet heeft 

geschonden en dientengevolge de door Van Hoof toegepaste inwendige constructie afwijkt van die van Alfra, 
aan haar stelling, dat de eerstgenoemde constructie een `grotendeels nauwkeurige' kopie van de 
laatstgenoemde zou zijn, den grondslag doet ontvallen, vermits het feit, dat Van Hoof voor de inwendige 
constructie van zijn produkten niet de geoctrooiieerde vinding van Alfra, doch een andere oplossing toepast, 
het aanvankelijk oordeel tot gevolg moet hebben, dat er van een ongeoorloofde slaafse nabootsing door Van 
Hoof van Alfra's constructie geen sprake kan zijn, aan welk oordeel niet kan afdoen het in het vonnis 
genoemde feit, dat sommige onderdelen als rem, tandreep en wijzerhuis in beide constructies gelijk zijn. 

178 Pres. Utrecht, 29 februari 1972, NJ 1972, 305 (Schuurmachines). 
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schuurmachines te ingewikkeld was om in kort geding te kunnen beantwoorden, 
mede omdat daarbij in aanmerking genomen zou dienen te worden in hoeverre 
die inwendige constructie mede bepalend was voor het onderscheidend vermogen 
van de schuurmachine. Hieruit mag wellicht worden afgeleid dat de President bij 
de mogelijkheid van bescherming van de inwendige constructie in beginsel 
slechts het oog had op de eventueel daarin gelegen onderscheidingsprestatie, 
maar niet zozeer op de enkele vervaardigingsprestatie. Het vonnis is op dit punt 
niet duidelijk.  
 
7.4.3 NIEUWS 
 
De bescherming op grond van ongeschreven recht van nieuws kwam reeds aan de 
orde in het kort geding dat in 1923 bij de Haagse President aanhangig werd 
gemaakt door het Persbureau Vaz Dias.179 Op grond van een overeenkomst met 
het nieuwsbureau Trans Ocean te Berlijn had Vaz Dias het alleenrecht verkregen 
voor het in Nederland ontvangen en verspreiden van nieuwsberichten afkomstig 
van dat bureau. De berichten werden langs radio-telegrafische weg verzonden en 
bevatten aan het begin de waarschuwing dat zij slechts voor Vaz Dias bestemd 
waren. De gedaagde  ─  een journalist te 's Gravenhage  ─  ving deze berichten 
op en verstrekte ze als persberichten aan verschillende Nederlandse dagbladen.  
 De President oordeelde dat de gedaagde in strijd handelde met de maatschap-
pelijke zorgvuldigheid, in het bijzonder door zich tegen de verklaarde wil van 
Vaz Dias meester te maken van deze telegrammen.180 De President achtte naast 
de door Vaz Dias geuite wil tevens van belang dat de gedaagde de exploitatie van 
dit nieuws door Vaz Dias hinderde. Daarmee erkende de President in wezen een 
exclusief recht van Vaz Dias op deze nieuwsberichten. 
 

 

                                                 
179 Pres. Den Haag, 14 mei 1923, NJ 1923, 970 (Vaz Dias). 
180 (...) en hij, ook al zouden, (....), hier niet rechtstreeks gelden de bepalingen omtrent het auteursrecht en de 

oneerlijke mededinging, stellig handelt in strijd met die goede trouw en die zorgvuldigheid, door zich tegen 
den verklaarden wil van eischeres meester te maken van - openbaar te maken - telegrammen, welke deze zich 
ingevolge eene overeenkomst met derden, doet toekomen, uitsluitend om van de openbaarmaking daarvan 
harentwege voordeel te genieten; 
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7.4.3.1 KNVB/NOS181 
 
A. CASUS 
 
De bescherming van nieuws stond in wezen centraal in de procedure die leidde 
tot het arrest van de Hoge Raad inzake KNVB/NOS.182 In deze procedure speelde 
de vraag in hoeverre de KNVB c.q. de voetbalclubs een recht op een redelijke 
vergoeding toekomt voor radio- en televisiereportages van voetbalwedstrijden. 
De kwestie spitste zich meer in het bijzonder toe op de uitzending van radioflit-
sen in het kader van het NOS-programma Langs de Lijn, waarin het publiek  
geïnformeerd werd over het verloop van diverse wedstrijden op het moment dat 
deze gespeeld werden. Partijen waren het er over eens dat het de NOS niet vrij 
stond zonder toestemming een voetbalwedstrijd integraal via de televisie uit te 
zenden. Daardoor was de exploitatie van het visuele beeld van een voetbalwed-
strijd in deze procedure niet aan de orde. Typerend voor sportwedstrijden is 
echter dat niet alleen het visuele beeld van de sportwedstrijd zich voor exploitatie 
leent, maar evenzeer de nieuwswaarde. Het is bij sport immers niet alleen van 
belang om het verloop van de wedstrijd te kunnen aanschouwen, maar om tijdens 
de wedstrijd geïnformeerd te worden over het verloop daarvan. Het is juist om die 
reden dat sportwedstrijden bij voorkeur live op televisie gebracht worden. 
Sportwedstrijden lenen zich zodoende op twee wijzen voor exploitatie: enerzijds 
de exploitatie van het visuele beeld, anderzijds de exploitatie van de 
nieuwswaarde. Het is de exploitatie van deze nieuwswaarde  ─  c.q. `het 
spannings-element'  ─  die in deze procedure centraal stond.  
 Alvorens de vraag aan de rechter voor te leggen hadden partijen ieder voor 
zich `deskundig advies' ingewonnen.183 De NOS-commissie achtte het uitzenden 
van reportages toelaatbaar, omdat er in dat geval geen sprake zou zijn van presta-
tie-ontlening, waarbij men gewicht toekende aan de omstandigheid dat ook de 
NOS een substantiële prestatie leverde en de wedstrijd zelve niet meer als een 
zelfstandige, herkenbare manifestatie aanwezig was, maar `verdwenen' was achter 
de woorden van de verslaggever. Hierbij lag derhalve het accent op de 
omstandigheid dat niet het visuele beeld van de wedstrijd geëxploiteerd werd. De 
KNVB-commissie was daarentegen van oordeel dat een dergelijke reportage  

 

                                                 
181 Deze bespreking van dit arrest is een bewerking van mijn artikel in RM Themis 1989, p. 281-289. 
182 HR 23 oktober 1987, NJ 1988, 310 (KNVB/NOS). 
183 De KNVB had advies gevraagd aan een commissie bestaande uit P.J.W. de Brauw, W.L. Haardt, Th. Limperg, 

E.A. van Nieuwenhoven Helbach en M.J.M. Tripels. De NOS werd geadviseerd door H.Th.J.F. van 
Maarseveen en W.J. Slagter. Zie hierover ook: Grosheide, NJB 1978, p. 493. 
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evenzeer onrechtmatig was nu daardoor het spannings-element  ─  ofwel de 
nieuwswaarde  ─  aan het publiek werd overgebracht. 
 
B. RECHTBANK EN HOF 
 
De rechtbank Amsterdam184 honoreerde het standpunt van de KNVB. Zij trok 
terzake van de beschermenswaardigheid van de prestatie van de KNVB een 
parallel met de eveneens op geld waardeerbare en niet auteursrechtelijk 
beschermde prestaties op het gebied van muziek-, toneel- of balletgezelschappen, 
die de rechtbank evenzeer beschermd achtte. Het door de NOS gedane beroep op 
de vrijheid van meningsuiting ging volgens de rechtbank niet op, nu de NOS zich 
niet beperkte tot het enkele inwinnen en geven van standen van  ─  en andere 
informatie over  ─  de wedstrijden, maar reportages maakte waarvoor de prestatie 
van de KNVB het onontbeerlijk basismateriaal vormde. 
 Het Hof Amsterdam erkende in hoger beroep evenzeer de aanspraken van de 
KNVB.185 Het Hof kende aan de vrijheid van nieuwsgaring echter meer gewicht 
toe door te overwegen dat de NOS in beginsel aanspraak kon maken op eenzelfde 
behandeling als de schrijvende en fotograferende pers, die zonder betaling van 
een vergoeding verslagen van de wedstrijden mochten maken. Omdat de 
programma's echter tevens de spanning van de wedstrijd overbrengen, oordeelde 
het Hof dat een wezenlijk element aan de op geld waardeerbare prestatie van de 
KNVB ontleend werd. Naar aanleiding van het door de NOS gedane beroep op 
een recht op vrije nieuwsgaring, dat zou meebrengen dat de NOS vrijelijk en 
tegen de wil van de KNVB uitzendingen zou kunnen verzorgen, zonder in enig 
geval een vergoeding verschuldigd te zijn, oordeelde het Hof dat een dergelijk 
recht niet bestond. De vordering van de KNVB werd door het Hof dan ook 
toegewezen. 
 
C. ADVOCAAT-GENERAAL 
 
Advocaat-Generaal Mok concentreerde zich in zijn conclusie tot verwerping van 
het cassatieberoep voornamelijk op de vrijheid van nieuwsgaring. Hij overwoog 
dat er geen enkel aanknopingspunt bestaat voor de stelling dat als uitvloeisel van 
het recht van vrije nieuwsgaring een verplichting tot informatieverstrekking zou 
bestaan. De afwezigheid van zo'n verplichting brengt m.i. mede dat een burger 
niet gehouden is zonder meer te dulden dat van door hem verrichte prestaties 
zonder zijn toestemming door een ander verslagen worden gemaakt en naar de 

 

                                                 
184 Rb Amsterdam 14 april 1982, Auteursrecht/AMR 1982, p. 105. 
185 Hof Amsterdam, 11 april 1985, Auteursrecht/AMR 1985, p. 69. 
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openbaarheid worden doorgegeven, aldus de Advocaat-Generaal. Terzake van de 
prestatiebescherming stelde hij dat het overnemen van de spanning een zodanige 
bijzondere omstandigheid vormde dat de geboden bescherming in casu gerecht-
vaardigd is, zonder overigens in te gaan op de kwestie of de KNVB-prestatie als 
een éénlijnsprestatie kan worden aangemerkt. 
 
D. HOGE RAAD 
 
De Hoge Raad sprak zich daar wel over uit. Hij overwoog allereerst dat, hoewel 
de verhouding tussen de NOS en de zendgemachtigden, enerzijds, en de KNVB 
en zijn clubs, anderzijds, niet in alle opzichten die van concurrenten op het gebied 
van handel en nijverheid is, die verhouding daarvan toch niet zo wezenlijk 
verschilt dat het uitgangspunt zoals geformuleerd in het Decca-arrest hier niet van 
toepassing zou zijn. Dit geldt evenzeer voor het amateurvoetbal, aldus de Hoge 
Raad. Om die reden diende derhalve onder ogen gezien te worden of hier reden is 
voor een vergelijkbare bescherming als die welke de wet biedt in geval van 
absolute rechten van intellectuele eigendom, zoals een octrooirecht. Direct 
daaropvolgend overwoog de Hoge Raad plompverloren dat een zodanige reden 
ontbrak en niet gezegd kon worden dat aan de minimum-eis, zoals in het Decca-
arrest aangegeven, voldaan werd.  
 De Hoge Raad honoreerde overigens de aanspraken van de KNVB wèl.186 
De Hoge Raad stelde dat de KNVB c.q. de clubs op grond van het eigendoms-
recht c.q. gebruiksrecht van de stadions gerechtigd zijn beperkingen aan de 
toestemming tot betreding van de stadions te stellen. Daarbij kende de Hoge Raad 
gewicht toe aan de omstandigheid dat de onderhavige `reportages' het mogelijk 
maken datgene wat het bijwonen van een voetbalwedstrijd aantrekkelijk maakt 
aan de thuisblijvers te bieden, en derhalve tot verminderd stadionbezoek kan 
leiden. Daardoor heeft de KNVB een geoorloofd belang bij het stellen van de 
voorwaarde dat toestemming tot handelingen in het stadion of op het wedstrijdter-
rein, die voor het uitzenden van reportages noodzakelijk zijn, slechts verleend 
wordt indien een vergoeding wordt betaald. Dit lag volgens de Hoge Raad slechts 
anders bij `het enkele informeren van of het berichten van het verloop van een 
wedstrijd achteraf', voorzover dat niet de vorm van een `reportage' aannam.187  

 

                                                 
186 Zie ook: Dommering, Computerrecht 1988, p. 65. 
187 Het standpunt van Korthals Altes (NJB 1988, p. 894) dat de Hoge Raad door deze formulering de KNVB 

alleen een aanspraak terzake van het uitzenden van reportages tijdens het spelen van de wedstrijd zou hebben 
toegekend, zodat bijv. t.v.-reportages na afloop vrijelijk door de NOS zouden kunnen worden uitgezonden, 
lijkt mij niet correct. In de bewuste zinsnede spreekt de Hoge Raad uitdrukkelijk over `berichten achteraf' 
waarvan de KNVB de geoorloofdheid aanvaard heeft. Dit sluit tv-reportages uit, nu deze mede de kern van het 
dispuut vormden en bijv. evenzeer het publiek in de gelegenheid stellen een gedeelte van de spanning van de 
wedstrijd te beleven (Vgl. r.o. 5.2 en 5.3 van het arrest). 
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 Terzake van de vrijheid van nieuwsgaring overwoog de Hoge Raad dat dat 
recht niet meebrengt dat aan de NOS niet de toegang tot de door de KNVB 
georganiseerde wedstrijden kan worden geweigerd, ongeacht of de NOS bereid is 
om voor uitzendingen als waarop het geschil betrekking heeft, een vergoeding te 
betalen en ook ongeacht een eventueel beroep op het eigendoms- of gebruiksrecht 
van het stadion of terrein waar de wedstrijd wordt gehouden. Uitgangspunt moet 
zijn dat de voormelde artikelen naar hun strekking en geschiedenis geen 
aanknopingspunt bieden voor de opvatting dat degene die aan de 
nieuwsverzamelende media gegevens onthoudt, reeds daardoor in strijd met die 
artikelen zou handelen, aldus de Hoge Raad. 
 
E. ECRM 
 
De NOS diende vervolgens een klacht in bij de Europese Commissie voor de 
Rechten van de Mens, waarin de NOS zich onder meer op het standpunt stelde 
dat door het arrest van de Hoge Raad de vrijheid van nieuwsgaring van art. 10 
EVRM was geschonden. Naar aanleiding van de stelling dat de NOS op grond 
van art. 10 EVRM het recht behoorde toe te komen vrijelijk verslag te mogen 
doen van de wedstrijden, stond de Commissie stil bij de omstandigheid dat de 
financiering van voetbalwedstrijden in belangrijke mate afhankelijk is van de 
toegangsgelden die door het publiek worden betaald, alsmede van vergoedingen 
die door televisie en radio worden betaald ter verkrijging van het recht 
rechtstreekse reportages van een wedstrijd te mogen maken. Vervolgens 
overwoog de Commissie dat in these circumstances, it cannot be considered an 
interference with the right to freedom of expression as guaranteed by article 10 of 
the Convention if the organizor of a match limits the right to direct reporting of 
the match to those with whom the organizor has concluded agreements on the 
conditions for such reporting. It follows that the present complaint is manifestly 
ill-founded within the meaning of article 27 § 2 of the Convention.188

 
F. COMMENTAAR 
 
Enige motivering voor het standpunt dat de organisatie van een voetbalwedstrijd 
géén éénlijnsprestatie is, werd door de Hoge Raad niet gegeven, maar had zeker  

 

                                                 
188 Europese Commissie voor de Rechten van de Mens, 11 juli 1991, Informatierecht/AMI 1992, p. 93 

(NOS/Nederland). 
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niet misstaan.189 Gelet op de `communis opinio' van partijen, de door hen 
geraadpleegde deskundigen, de rechtbank, het Hof en (impliciet) de Advocaat-
Generaal over de kwestie of de prestatie van de KNVB een éénlijnsprestatie is, 
komt dit oordeel van de Hoge Raad toch enigszins `als een donderslag bij heldere 
hemel'. In wezen was dit ook reeds een gepasseerd station, en beperkte het 
dispuut tussen deze partijen zich nog slechts tot de vraag of de in acht te nemen 
`terughoudendheid' in casu met zich diende te brengen dat de KNVB geen 
aanspraak op bescherming toekwam, waarvoor gelet op bijv. de analogie met de 
excepties op het auteursrecht voor nieuwsvoorziening het nodige te zeggen is.190

 Dat de prestatie van de KNVB c.q. de organiserende clubs  ─  evenals de 
prestaties van de betrokken voetballers  ─  een éénlijnsprestatie is, kan mijns 
inziens moeilijk ontkend worden, gelet op bijv. de analogie met de prestaties van 
producenten van fonogrammen of omroeporganisaties, die aanspraak kunnen 
maken op een aan het auteursrecht naburig recht. Bovendien is in dit verband ook 
de internationale situatie van belang, waarmee dit standpunt van de Hoge Raad 
ook niet direct in de pas loopt.191

 Opvallend is bovendien dat in de procedure vooral centraal stond in hoeverre 
voetbalwedstrijden een éénlijnsprestatie zijn c.q. de KNVB en de clubs zich 
konden verzetten tegen het exploiteren van die prestatie. De bijzondere vorm van 
exploitatie door middel van het uitzenden van radioflitsen tijdens de wedstrijd 
brengt echter met zich dat niet zozeer de vraag centraal staat of het visuele beeld 
van de wedstrijden bescherming kan genieten, maar primair de daarvan duidelijk 
te onderscheiden nieuwswaarde van de wedstrijden centraal had moeten staan. De 
Hoge Raad kwam niet verder dan de ongemotiveerde en naar mijn oordeel 
onjuiste overweging dat de voetbalwedstrijden zelf niet als een éénlijnsprestatie 
zouden kunnen worden aangemerkt. Dat er daarbij tevens een onderscheid 
gemaakt dient te worden tussen het visuele beeld van een voetbalwedstrijd  ─  
waarvan tussen partijen in wezen in confesso was dat het een éénlijnsprestatie is  
─  en de nieuwswaarde van een voetbalwedstrijd, is in de overwegingen van de 
Hoge Raad niet tot uitdrukking gekomen. 
 In hoeverre nieuws als zodanig kan worden aangemerkt als een 
éénlijnsprestatie is in deze procedure niet aan bod gekomen, evenmin als de vraag 
in hoeverre de KNVB als `maker' van dit nieuws de exploitatie van dat nieuws 
verder kan beperken. Het Hof Amsterdam en de Hoge Raad deden dit 

 

                                                 
189 De bijval die de Hoge Raad op dit punt ontvangt van Korthals Altes (NJB 1988, p. 895) en Cohen Jehoram 

(AA 1988, p. 466) lijdt aan hetzelfde euvel. Korthals Altes merkt slechts op dat de toepassing van de Decca-
norm principieel nauwelijks te verdedigen zou zijn. 

190 Vgl. Art. 15 en art. 16a Aw. 
191 Vgl. Ruijsenaars, GRUR Int 1988, p. 764-767.  
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punt af door het standpunt te betrekken dat de vrijheid van nieuwsgaring slechts 
betrekking heeft op feiten die reeds in de openbaarheid zijn. De beslotenheid van 
de stadions zou met zich brengen dat de nieuwsfeiten van het verloop van de 
wedstrijd tijdens de wedstrijd geheim zijn, althans niet buiten het stadion bekend 
zijn, zodat de vrijheid van nieuwsgaring niet in het geding is bij gebreke van 
openbaarheid van het verloop van de wedstrijd. De Europese Commissie voor de 
Rechten van de Mens lijkt deze benadering niet te volgen. Anders dan het Hof en 
de Hoge Raad legt de Commissie niet de nadruk op de omstandigheid dat op de 
KNVB geen verplichting tot het verstrekken van informatie zou rusten. De 
Europese Commissie kent belang toe aan de omstandigheid dat de KNVB in 
belangrijke mate afhankelijk is van de inkomsten uit entreegelden en het 
verstrekken van rechten op rechtstreekse reportages van wedstrijden, zodat het 
onder die omstandigheden beperken van de toegang tot de wedstrijd tot degenen 
met wie de KNVB contracten heeft gesloten niet als een beperking van de 
vrijheid van nieuwsgaring kan worden aangemerkt. Evenals het Hof en de Hoge 
Raad oordeelt de Commissie dat art. 10 lid 1 EVRM onder deze omstandigheden 
niet geschonden is, zodat de Commissie evenmin toekomt aan de vraag in 
hoeverre deze eventuele schending van de vrijheid van nieuwsgaring 
gerechtvaardigd is op grond van art. 10 lid 2 EVRM. Aan de vraag in hoeverre 
een op ongeschreven recht gebaseerde bescherming van nieuws voldoet aan het 
`prescribed by law'-vereiste, kwam de Commissie om die reden ook niet toe, 
evenals aan de vraag in hoeverre een exclusief recht of alleen maar een recht op 
een redelijke vergoeding als `necessary in a democratic society' kan worden 
aangemerkt.192

 De door de Hoge Raad gekozen oplossing, bestaande uit het baseren van de 
verleende bescherming op eigendoms- en gebruiksrechten van de stadions 
vertoont vervolgens duidelijke sporen van `resultaat-voetbal'. Hij biedt op het 
eerste gezicht een voor de KNVB werkbaar resultaat, maar de schijn bedriegt. Het 
is relatief eenvoudig om van buiten de stadions kwalitatief gelijkwaardige radio-
reportages te verzorgen.193 Terzake van televisie-reportages zal de immer voort-
schrijdende techniek het waarschijnlijk op relatief korte termijn ook mogelijk 
kunnen maken reportages te verzorgen vanuit helikopters of hoogwerkers, in 
welk geval het eigendomsrecht aan de KNVB evenmin uitkomst zal kunnen 
bieden. Deze oplossing biedt bovendien ook geen uitkomst wanneer de wedstrijd 

 

                                                 
192 Zie daarover § 6.7.4.3.B t/m D. 
193 Zie bijv. de Amerikaanse rechtspraak in § 9.7.1.2. en § 9.7.1.3. 
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niet op een besloten terrein plaatsvindt maar op de openbare weg, zoals bijv. de 
Tour de France.194 Wanneer men zich realiseert dat de inkomsten uit omroeprech-
ten voor de organisatie van vele sportevenementen onontbeerlijk is, heeft het er 
derhalve veel van weg dat de KNVB slechts een Pyrrhus-overwinning heeft be-
haald.195  
 
7.4.4 PRODUCENT AUDIO-/VISUELE PRODUKTIES 
 
Vooruitlopend op de invoer van de wettelijke bescherming van de producent van 
een grammofoonplaat krachtens de WNR heeft de rechtspraak reeds in een groot 
aantal gevallen bescherming aan producenten van audio-/visuele produkties 
toegekend. 
 In zijn vonnis van 15 oktober 1948 oordeelde de President van de rechtbank 
Amsterdam echter nog dat de Stichting Nederlandse Radio Unie zich niet kon 
verzetten tegen het vervaardigen van grammofoonplaten van een door de NRU 
verzorgde radio-uitzending.196 De NRU had radio-uitzendingen verzorgd van de 
plechtigheden rond de troonsafstand van Koningin Wilhelmina en de inhuldiging 
van Koningin Juliana op 4 en 6 september 1948. De gedaagde had de in die 
uitzending voorkomende redevoeringen van de beide Koninginnen, evenals van 
de Voorzitter van de Staten-Generaal, het klokkenspel van het Paleis op de Dam 
èn het gejubel en gezang op de Dam  ─  maar niet de door de NRU gemaakte 
reportage  ─  op een grammofoonplaat uitgebracht. De President was allereerst 
van oordeel dat de NRU geen schade leed, omdat de NRU geen grammofoonpla-
ten placht uit te brengen en dat evenmin gevreesd behoefde te worden dat de 
NRU in de toekomst geen vergunningen voor dergelijke uitzendingen meer zou 
krijgen vanwege de activiteiten van gedaagde. Naar aanleiding van het door de 
NRU naar voren gebrachte argument dat de gedaagde profiteerde van het kapitaal 
en de techniek die de NRU had aangewend, overwoog de President dat bij 
gebreke van een wetsbepaling deze prestatie niet beschermd was.197 
 Het Hof Arnhem verleende in zijn arrest van 18 januari 1972 wel 
bescherming aan een twaalftal grammofoonplatenmaatschappijen, waaronder de 

                                                 
194 Zie in dit verband ook Pres. Den Bosch, 28 februari 1992, Informatierecht/AMI 1992, p. 115 (Carnavalsop-

tocht Oss), waar overigens bescherming werd verleend op grond van de auteursrechten op de verschillende 
praalwagens, die de organisator - Stichting Carnavalsviering Oss - zich had laten overdragen. 

195 Zie ook: Korthals Altes, NJB 1988, p. 859. 
196 Pres. Amsterdam, 15 oktober 1948, NJ 1949, 30 (Inhuldiging Juliana). 
197 O. Dat de omstandigheid, dat gedaagde bij het opnemen van de grammofoonplaten geprofiteerd heeft van het 

kapitaal en de techniek, die eiseres voor het verzorgen van de radio-uitzending heeft aangewend, zijn daad 
niet onrechtmatig maakt, zolang eiseres in dit opzicht niet door een wetsbepaling is beschermd; 
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Deutsche Grammophongesellschaft.198 DGG en de overige platenmaatschappijen 
maakten bezwaar tegen het in de handel brengen door Kusters van muziekcas-
settes, die kopieën van de door de platenmaatschappijen vervaardigde opnamen 
bevatten. Het Hof overwoog dat het voordeel dat Kusters nastreefde bereikt werd 
doordat de in de produkten van appellanten door hun technisch en artistiek 
kunnen vastgelegde  ─  op zichzelf éénmalige en onherhaalbare  ─  uitvoeringen 
op zodanige wijze in de produkten van Kusters zijn overgebracht, dat de aldus 
gereproduceerde uitvoeringen daarvan het enige wezenlijke bestanddeel vormen. 
Dit bracht met zich dat Kusters aldus  ─  zonder toestemming van appellanten  ─ 
 produkten op de markt brengt waarvan het succes uitsluitend afhangt van en 
teweeg gebracht wordt door de prestaties van appellanten en waarvan de prijs 
daarom zoveel lager kan zijn dan die waarvoor appellanten hun produkten 
aanbieden, omdat Kusters aan de totstandkoming van die prestaties geen enkele 
bijdrage heeft geleverd. Deze handelwijze achtte het Hof onrechtmatig c.q. een 
vorm van op maatschappelijk onbetamelijke wijze binnendringen van het 
afzetgebied van appellanten. Het Hof paste daarbij de Auteurswet overigens niet 
naar analogie toe. Zo sprak het Hof geen verbod uit betreffende het enkele kopië-
ren of verveelvoudigen van geluidsopnamen, omdat daardoor nog geen sprake 
was van ongeoorloofde concurrentie.  
 Volgend op dit arrest van het Hof Arnhem heeft de rechtspraak vervolgens in 
een groot aantal gevallen bescherming aan grammofoonplatenproducenten toege-
kend.199

 In zijn vonnis van 19 juli 1987 diende de Haarlemse President zich nog uit te 
laten over de vordering van de Nederlandse Vereniging van Producenten en 
Importeurs van beeld- en geluidsdragers (NVPI) tegen de firma Music Rent, die 
zich bezighield met de bedrijfsmatige verhuur van compact discs.200 Gezien de 
standaard-jurisprudentie in de lagere rechtspraak en de op dat moment reeds 
voorliggende wetsontwerpen tot goedkeuring van de Verdragen van Rome en 
Genève, wekt het geen verbazing dat de President van oordeel was dat de 
prestatie van de producenten een éénlijnsprestatie is. De vordering werd echter 
afgewezen omdat de benodigde regeling een fijnmazigheid diende te bezitten die 
een door de rechter uit te spreken verbod mist, aldus de President. Bovendien 

 

                                                 
198 Hof Arnhem, 18 januari 1972, NJ 1972, 297 (DGG/Kusters; James Last). 
199 Zie bijv. Pres. Den Bosch, 15 februari en 6 mei 1982, NJ 1984, 603 (NVPI); Hof Den Bosch, 24 februari 1982, 

NJ 1984, 604 (NVPI II); Pres. Roermond, 5 juli 1990, Informatierecht/AMI 1991, p. 95 (NVPI/Red Dot). Zie 
voor een overzicht tevens Du Perron, AMR 1977, p. 3; De Wit, AA 1983, p. 156. 

200 Pres. Haarlem, 10 juli 1987, IER 1987, nr 53, p. 99 (NVPI / Music Rent). 
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was uit door de President bij het Ministerie van Justitie ingewonnen inlichtingen 
gebleken dat een wettelijke regeling op korte termijn verwacht kan worden.201

 
7.4.5 PRODUCENT PROGRAMMATUUR 
 
De prestatie van de producent c.q. uitgever van programmatuur of software laat 
zich in beginsel op één lijn stellen met de door de WNR beschermde prestatie van 
de producent van een fonogram of met de prestatie van de uitgever van een 
geschrift. In de rechtspraak is dan ook aan dergelijke producenten bescherming 
geboden op grond van het gemene recht. Daarbij dient overigens te worden 
opgemerkt dat in een groot aantal vonnissen eenzelfde resultaat werd bereikt, zij 
het dan onder toepassing van het auteursrecht. 
 De rechtbank Assen ging er in zijn vonnis van 28 juli 1981202 van uit dat be-
scherming van software op grond van het gemene recht  ─  naast het auteursrecht 
 ─  in beginsel mogelijk is. De rechtbank stelde daarbij wel voorop dat 
nabootsing van een computerprogramma in beginsel niet onrechtmatig is, tenzij 
zich bijzondere omstandigheden voordoen. Als zodanige bijzondere omstan-
digheden zag de rechtbank (a) indien de nabootser, zonder aan de deugdelijkheid 
en de bruikbaarheid afbreuk te doen, op bepaalde punten evengoed een andere 
weg had kunnen inslaan; (b) indien er tussen de kosten van de producent en de 
nabootser in hoge mate disproportie bestaat; (c) indien het betreffende 
programma zo bijzonder van aard en opzet is, dat het zich op specifieke wijze 
onderscheidt van programma's van andere producenten; (d) de wijze, waarop de 
nabootser de beschikking heeft gekregen over het programma, zoals door gebruik 
te maken van geheimen, die hij in een vorige dienstbetrekking heeft leren kennen 
of door koop van een derde, die daartoe niet bevoegd was; (e) indien er inbreuk 
wordt gemaakt op een rechtmatig verkregen exclusief recht. Hoe de rechtbank de 
onderlinge verhouding tussen deze omstandigheden zag en of de rechtbank het 
nodig achtte dat voor het toekennen van bescherming al deze voorwaarden, dan 
wel slechts één of meerdere daarvan vervuld dienden te zijn, wordt in het vonnis 
echter niet duidelijk. 
 In een tweetal vonnissen oordeelde de President van de rechtbank Amster-
dam203 dat Apple zich in ieder geval op grond van het gemene recht kon verzetten 
tegen getrouwe kopieën van haar software. Aan de naar voren gebrachte verwe-

 

                                                 
201 Vgl. ook: Stemra/Free Record Shop (HR 20 november 1987, NJ 1988, 220), waarin werd bepaald dat verhuur 

geen openbaarmaking in auteursrechtelijke zin is. Analoge toepassing daarvan had evenzeer tot afwijzing van 
de vordering moeten leiden. 

202 Rb. Assen, 28 juli 1981, NJ 1982, 74 (Bartels/Koerhuis). 
203 Pres. Amsterdam, 8 oktober 1982, BIE 1983, nr 100, p. 329 (Apple/CAB I); Pres. Amsterdam, 24 maart 1983, 

BIE 1983, nr 101, p. 331 (Apple/CAB II). 
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ren dat de programmatuur onder meer door de eisen van deugdelijkheid en 
bruikbaarheid zou worden bepaald, maakte de President weinig woorden vuil nu 
het klakkeloze nabootsingen betrof en hij overigens van oordeel was dat 
voldoende aannemelijk was geworden dat ook in de systeemprogrammatuur op 
tal van punten zonder moeite een andere weg ingeslagen had kunnen worden.  
 In de lijn van deze Amsterdamse vonnissen oordeelde de President van de 
rechtbank Roermond in zijn vonnis van 20 augustus 1984204 dat Brouns evenzeer 
onrechtmatig handelde door getrouwe kopieën van Apple software op de markt te 
brengen, waarbij overigens uit het vonnis niet goed duidelijk wordt in hoeverre 
de President daarbij het oog had op inbreuk op auteursrechten, dan wel 
ongeschreven recht. 
 
7.4.6 UITGEVER DATABESTAND 
 
In dezelfde lijn als de prestaties van de producent van een fonogram, de uitgever 
van software of de uitgever van een geschrift ligt de prestatie van de producent 
van een databestand, zodat daaraan in beginsel op grond van het ongeschreven 
recht een exclusieve bescherming kan worden toegekend. 
 De President van de rechtbank Haarlem205 was in zijn vonnis van 5 december 
1989 echter van oordeel dat VNU niet op grond van het ongeschreven recht een 
verbod kon vorderen van het gebruik van de in een databank voorkomende naam-
, adres- en woonplaatsgegevens van adverteerders. Beide partijen richten zich tot 
adverteerdersgroepen, die elkaar gedeeltelijk overlapten, zodat toewijzing van de 
vorderingen tot gevolg zou hebben dat de gedaagden zich in het geheel niet meer 
zouden kunnen wenden tot de potentiële adverteerders die in het databestand van 
VNU voorkwamen. De President achtte bescherming van dat bestand op grond 
van het ongeschreven recht wel mogelijk, maar de gevraagde voorziening - die 
zag op een verbod om de in het databestand voorkomende adverteerders te 
benaderen  ─  ging volgens de President te ver: het staat gedaagden immers vrij 
om de gehele voor hen in aanmerking komende groep potentiële adverteerders te 
benaderen indien en voor zover zij dit maar niet doen door met gebruikmaking 
van het PCM-bestand juist die adverteerders te benaderen die in PCM adverteren 
en hen middels aanbiedingen trachten te bewegen in LAN Magazine te 
adverteren. 
 
 
 

 

                                                 
204 Pres. Roermond, 20 augustus 1984, KG 1984, 266 (Apple/Brouns).  
205 Pres. Haarlem, 5 december 1989, Computerrecht 1990, p. 133 (VNU/Speets). 
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7.4.7 UITGEVER GESCHRIFT 
 
In dezelfde lijn ligt de prestatie van de uitgever van een teksteditie. Die prestatie 
wordt naar het mij voorkomt beschermd door de zogeheten geschriftenbescher-
ming.206 Zelfs wanneer daar geen expliciet beroep op wordt gedaan, kan de 
rechter in beginsel aan die prestatie een ongeschreven exclusief recht 
toekennen.207

 Zo diende de President van de rechtbank Haarlem zich in zijn vonnis van 23 
december 1960 uit te laten over de vraag in hoeverre gedaagde een alfabetische 
stratenlijst van Haarlem en omstreken mocht publiceren, nu de eisende partij 
reeds sedert jaren een stratenboek van Haarlem en omgeving uitgaf.208 Beide 
werken bevatten een in alfabetische volgorde samengestelde lijst van namen van 
straten met daarachter telkens de wegen waartussen de bewuste straat gelegen is, 
vergezeld van een nadere aanduiding van de plaats in de gemeente waar die straat 
gevonden kan worden. De President liet in het midden in hoeverre eiser een 
beroep kon doen op auteursrechtelijke bescherming en kwam - ambtshalve  ─  tot 
het oordeel dat gedaagde door het drukken en verspreiden van het aangevallen 
boekje, daar dit voor wat betreft dezelfs inhoud en mitsdien voor wat betreft het 
essentiële ervan de uitgave van eiseres slaafs navolgde. Op geschrif-
tenbescherming was kennelijk geen beroep gedaan, althans de President gaat daar 
niet nader op in, maar zijn op grond van het ongeschreven recht gebaseerde 
oordeel kan naar het mij voorkomt als een (analoge) toepassing van de 
geschriftenbescherming gezien worden. 
 
7.4.7.1 STAAT/DEN OUDEN209 
 
A. CASUS 
 
De Staatsdrukkerij en -uitgeverij is belast met het drukken en uitgeven van het 
Staatsblad, waarin o.m. wetten en Koninklijke Besluiten dienen te worden 
gepubliceerd alvorens daaraan verbindende kracht kan toekomen. In het Staats-
blad 1983, nr 682 was om die reden het Binnenvaartpolitie-reglement afgedrukt. 
Saillant detail is dat dit reglement voorschrijft dat aan boord van een schip een 
exemplaar daarvan voorhanden moet zijn. In februari 1984 bracht de 
Staatsuitgeverij  ─  gebruik makend van het zetsel voor het Staatsblad  ─  een 

 

                                                 
206 Zie § 3.3.3. 
207 Zie ook: Soetenhorst, 1993, § 6.5, die overigens de geschriftenbescherming kennelijk niet ziet als een 

bescherming voor de uitgeefprestatie (§ 2.7). 
208 Pres. Haarlem, 23 december 1960, BIE 1962, nr 10, p. 26 (Stratenboek Haarlem). 
209 Deze bespreking van dit arrest is een bewerking van mijn artikel in RM Themis 1989, p. 281-289. 
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commerciële uitgave op de markt voor een prijs van ƒ 19,50. De kosten van het 
samenstellen van de litho's bedroegen circa ƒ 60.000,-. Reeds na één maand 
verscheen de uitgave van Den Ouden, die dit reglement voor de concurrerende 
prijs van ƒ 7,90 op de mark bracht. De produktiekosten van Den Ouden hadden 
slechts circa ƒ 8.000,- bedragen, omdat Den Ouden voor zijn uitgave een fotogra-
fische reproduktie van het zetsel van de Staatsuitgeverij had gemaakt. De Staat 
der Nederlanden spande vervolgens een kort geding aan tegen Den Ouden.  
 
B. PRESIDENT EN HOF 
 
De President van de Rotterdamse rechtbank wees de vordering toe.210 Hij over-
woog dat Den Ouden door zijn handelwijze slechts een fractie van de kosten, 
welke zij had moeten maken indien zij het noodzakelijke zetwerk geheel opnieuw 
had laten vervaardigen, behoefde te maken en zodoende royaal had geprofiteerd 
van de inspanningen en investeringen van de Staatsuitgeverij, zonder zelf iets 
wezenlijks aan de tekst toe te voegen. 
 Het Hof Den Haag vernietigde dit vonnis.211 Het overwoog dat de investerin-
gen in het zetsel in ieder geval gemaakt moesten worden vanwege de uitgave van 
het Staatsblad, zodat de Staatsuitgeverij evenmin investeringen terzake daarvan 
voor de commerciële uitgave behoefde te plegen. Verder beoordeelde het Hof de 
kwestie overeenkomstig de klassieke normen voor gevallen van slaafse naboots-
ing.212 Het Hof was van oordeel dat het zetsel geen bescherming toekwam omdat 
dit geen onderscheidend vermogen had en er geen sprake van verwarringsgevaar 
was. De door de Staat getrokken vergelijking met de bescherming van 
producenten van fonogrammen ging volgens het Hof niet op vanwege het 
ontbreken van onderscheidend vermogen. Deze naar mijn oordeel onjuiste 
overweging van het Hof illustreert het belang van een onderscheid tussen 
onderscheidingsprestaties en vervaardigingsprestaties, zodat beter tot uitdrukking 
komt wat het wezenlijke van een bepaalde prestatie is. 
 
C. ADVOCAAT-GENERAAL 
 
Advocaat-Generaal Asser zocht in zijn conclusie aansluiting bij het Decca-
criterium. Hij was, evenals het Hof, van oordeel dat het zetsel geen 
éénlijnsprestatie vormde, omdat voor het vervaardigen daarvan in het algemeen 

 

                                                 
210 Pres. Rotterdam, 30 maart 1984, KG 1984, 119. 
211 Hof Den Haag, 31 december 1985, KG 1986, 102. 
212 Zo ook: A.-G Asser, Conclusie bij arrest HR. 
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`geen eigenschappen, inventiviteit en originaliteit' nodig zijn, reden waarom een 
vergelijking met het werk van uitvoerende kunstenaars en producenten van 
fonogrammen niet op zou gaan.213 De A.-G. overwoog vervolgens dat los van 
deze overweging de vordering behoorde te worden afgewezen gelet op de 
negatieve reflexwerking, die aan art. 11 Aw diende te worden toegekend. Daarbij 
hechtte de A.-G. tevens belang aan de omstandigheid dat het reglement zelf 
voorschreef dat een exemplaar daarvan aan boord aanwezig moet zijn.  
 
D. HOGE RAAD 
 
De Hoge Raad214 verwierp het cassatieberoep onder uitdrukkelijke verwijzing 
naar het Decca-arrest. Hij benadrukte dat terughoudendheid geboden is, in het 
bijzonder in de onderhavige situatie, vanwege art. 11 Aw. Daaraan ligt de 
gedachte ten grondslag dat de teksten van wetten, besluiten en verordeningen 
gemeengoed behoren te zijn, reden waarom in beginsel vrijheid dient te bestaan 
ter zake van activiteiten van verspreiding daarvan onder het publiek, aldus de 
Hoge Raad. Vervolgens overwoog de Hoge Raad dat door de Staat nog als 
bijkomende omstandigheden waren aangevoerd dat er ten gevolge van het 
fotografische procédé een volkomen gelijkheid tussen de beide uitgaven bestond, 
welke gelijkenis nodeloos was, en dat Den Ouden door het toepassen van dit 
fotografisch procédé haar uitgave tegen een aanzienlijk lagere prijs op de markt 
kon brengen. Deze bijkomende omstandigheden rechtvaardigden volgens de 
Hoge Raad echter niet een toekenning van bescherming.  
 
E. COMMENTAAR 
 
Opvallend is dat de Hoge Raad zich niet uitliet over de vraag of het produceren 
van het zetsel een éénlijnsprestatie is. Dit is opmerkelijk gezien de expliciete 
uitspraak daarover in het KNVB-arrest en in aanmerking nemende dat de A.-G. in 
zijn conclusie wèl aandacht aan dit aspect besteedde.215 Zoals hiervoor reeds 
aangegeven ben ik van mening dat het produceren van zetsel als een éénlijn-
sprestatie dient te worden aangemerkt, voor zover die prestatie al niet door de 
geschriftenbescherming ondervangen wordt. Uit het stilzwijgen van de Hoge 
Raad op dit punt kan naar het mij voorkomt ook worden afgeleid dat de Hoge 
Raad dit in ieder geval niet wenste uit te sluiten.  

 

                                                 
213 Dit ten onrechte, nu het voor het ontstaan van een naburig recht voor producenten van fonogrammen nieuw-

heid, onderscheidend vermogen of creativiteit uitdrukkelijk géén constitutief vereiste zijn. 
214 HR 20 november 1987, NJ 1988, 311 (Staat/Den Ouden). 
215 Zie ook: Soetenhorst, 1993, p. 177. 
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 De overweging over de reflexwerking van art. 11 Aw lijkt geplaatst te 
moeten worden in het kader van de in acht te nemen terughoudendheid. Er lijkt 
inderdaad veel voor te zeggen om de Staat met lege handen naar huis te sturen 
wanneer hij exclusieve rechten claimt op het zetsel van wetten, gelet ook op het 
in artikel 11 van de Auteurswet neergelegde beginsel, zoals door de Hoge Raad 
aangegeven. Wanneer echter een particuliere uitgever rechten terzake van de 
exploitatie van door hem vervaardigd zetsel claimt, lijkt er in beginsel echter geen 
bezwaar te bestaan tegen het toekennen van een exclusieve bescherming (c.q. 
geschriftenbescherming). 
 
7.4.8 UITVOERINGEN 
 
Vooruitlopend op de wettelijke erkenning van de rechten van uitvoerende kunste-
naars, heeft de rechtspraak reeds in een groot aantal gevallen bescherming aan de 
prestaties van uitvoerende kunstenaars verleend. 
 Zo ging het Hof Amsterdam er in zijn arrest van 1 december 1970216 van uit 
dat de platenmaatschappij Bovema niet gerechtigd was om zonder toestemming 
van de cabaretier Henk Elsink een in 1965 gemaakte geluidsopname van het 
nummer Harm met de harp uit te brengen. Hoewel daarbij de voormalige contrac-
tuele relatie tussen partijen van grote betekenis was, kan uit het arrest worden 
afgeleid dat het Hof er van uitging dat aan Henk Elsink als uitvoerend kunstenaar 
een ongeschreven exclusief recht op zijn uitvoeringen toekwam. 

 

                                                

 Het Hof Arnhem vernietigde in zijn arrest van 18 januari 1972217 inzake 
DGG/Kusters een vonnis van de President van de rechtbank Arnhem,218 waarin 
de President aan het niet ratificeren door Nederland van het Verdrag van Rome 
een negatieve reflexwerking had toegekend. Het Hof was van oordeel dat aan 
Kusters kon worden toegegeven dat de uitvoerende kunstenaars  ─  anders dan 
de scheppende kunstenaars  ─  in Nederland (nog) geen bijzondere wettelijke 
bescherming genieten ten aanzien van de door hen als zodanig geleverde 
prestaties, terwijl volgens het Hof ook niet van een subjectief, door artikel 1401 
BW beschermd, `persoonlijk' recht op het verbieden van reproduktie hunner 
uitvoering door derden gesproken kon worden. Desondanks was het Hof van 
oordeel dat de handelwijze van Kusters, die zonder toestemming van James Last 
en andere kunstenaars uitvoeringen van deze kunstenaars verveelvoudigde en in 
het verkeer bracht, onrechtmatig was omdat het handelen van Kusters daardoor 
wordt gekenmerkt, dat de opbrengst van zijn produkten uitsluitend wordt 
verkregen, doordat de prestaties van de uitvoerende kunstenaars daarin, koste-

 
216 Hof Amsterdam, 1 december 1970, NJ 1971, 205 (Harm met de harp). 
217 Hof Arnhem, 18 januari 1972, NJ 1972, 297 (DGG/Kusters; James Last). 
218 NJ 1970, 306 
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loos en moeiteloos, integraal zijn belichaamd, terwijl het juist deze handelwijze 
is, die bewerkstelligt dat de uitvoerende kunstenaars uit diezelfde prestaties, die 
alleen zij kunnen leveren, een geringere opbrengst ontvangen. Daarmee erkende 
het Hof derhalve exclusieve aanspraken van de uitvoerende kunstenaar op de 
uitvoering. 
 In een vonnis van 20 juli 1976 maakte de President van de rechtbank 
Amsterdam219 er vervolgens weinig woorden aan vuil om uit te maken dat het 
verhandelen van zogeheten `witte platen' onrechtmatig was tegenover de pop-
groep 10CC. 
 In de daaropvolgende periode is in de lijn van deze uitspraken standaard-
jurisprudentie van de lagere rechter ontstaan.220 In het Elvis Presley-arrest221 
diende de Hoge Raad zich nader over deze kwestie uit te laten. 
 
7.4.8.1 ELVIS PRESLEY222 
 
A. CASUS 
 
De platenmaatschappij BMG had van Elvis Presley de uitsluitende rechten 
verkregen om van optredens van Elvis Presley geluidsopnamen te maken en deze 
openbaar te maken, te verveelvoudigen en te verhandelen. Bogaard had deze 
opnames evenzeer gebruikt en op door hem vervaardigde geluidsdrager in het 
verkeer gebracht. BMG sprak Bogaard vervolgens aan in kort geding, waarbij in 
de procedure de door Elvis Presley aan BMG overgedragen rechten centraal 
stonden. De zelfstandige positie die BMG als producent van fonogrammen jegens 
Bogaard zou kunnen innemen, speelde in de procedure  ─  uiteindelijk - geen rol. 
Van belang is dat het handelen van Bogaard zich afspeelde na het overlijden van 
Elvis Presley op 16 augustus 1977.223

 
B. PRESIDENT EN HOF 
 
De President Utrecht224 kende de gevraagde bescherming toe, waarbij de 
President overwoog dat bij de uitvoering van een  ─  auteursrechtelijk 
beschermde  ─  tekst en melodie nog tal van mogelijkheden en variaties open 

 

                                                 
219 Pres. Amsterdam, 20 juli 1976, AMR 1977, p. 34 (10CC). 
220 Vgl. bijv. Pres. Den Bosch, 15 februari en 6 mei 1982, NJ 1984, 603 (NVPI); Hof Den Bosch, 24 februari 

1982, NJ 1984, 604 (NVPI II). Zie voor een overzicht verder Du Perron, AMR 1977, p. 3; De Wit, AA 1983, 
p. 156. 

221 HR 24 februari 1989, NJ 1989, 701 (Elvis Presley I). 
222 Deze bespreking van dit arrest is gedeeltelijk een bewerking van de Beantwoording Rechtsvraag (198) 

Intellectuele Eigendom in AA 1991, p. 267-272. 
223 Zie ook: Soetenhorst, 1993, p. 182. 
224 Pres. Utrecht, 13 augustus 1987, IER 1987, nr 53, p. 99. 
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zijn, waarbij naast de producer, dirigent, regisseur, technici e.a. het met name de 
vocale en instrumentale uitvoerenden zijn die bepalen wat men beluistert. 
Daarbij is sprake van vindingrijkheid, oorspronkelijkheid en eigen (herkenbare) 
stijl, zeker bij grote artiesten, aldus de President.225 De President was van oordeel 
dat dit zoveel overeenkomst vertoonde met de vereisten die nodig zijn voor het 
inroepen van auteursrechtelijke bescherming, dat er aanleiding kan zijn om 
uitvoerende artiesten een bescherming te bieden middels het recht van de 
oneerlijke mededinging. Terzake van de overeenkomst tussen Elvis Presley en 
BMG overwoog de President dat deze aldus wordt begrepen, dat daarbij aan 
BMG Music Partnership werden overgedragen de rechten op de bescherming van 
Elvis Presley's uitvoeringen. 
 Het Hof Amsterdam226 overwoog over de rechten van Presley dat 
uitgangspunt dient te zijn dat BMG c.s. op grond van rechtsopvolging dezelfde 
aanspraken op bescherming toekomen als voorheen Presley als uitvoerend 
kunstenaar. Tevens deelde het Hof het oordeel van de President dat de prestaties 
van Presley als uitvoerend kunstenaar van dien aard zijn dat zij op één lijn 
gesteld kunnen worden met die welke toekenning van auteursrecht 
rechtvaardigen, en dat daaraan in beginsel bescherming kan worden verleend via 
het recht van de ongeoorloofde mededinging. Het Hof was vervolgens echter van 
oordeel dat de verschillende door BMG gestelde bijzondere omstandigheden niet 
bijzonder genoeg waren om een verbod te kunnen rechtvaardigen, waarbij het 
Hof onder meer oordeelde dat de omstandigheid dat Bogaard niet anders deed 
dan nummers van Presley overnemen van door BMG geproduceerde geluidsdra-
gers en deze in het verkeer brengen op door hem geproduceerde geluidsdragers 
tegen  ─  blijkbaar  ─  lagere prijzen, op zich onvoldoende was. In dit verband 
kende het Hof ook belang toe aan de omstandigheid dat Bogaard andere 
combinaties van liederen van Presley uitbracht dan door BMG. 
 
C. ADVOCAAT-GENERAAL 
 
Advocaat-Generaal Franx benadrukte dat het Hof, evenals de President, het `één-
lijns-oordeel' slechts gaf over de prestaties van Elvis Presley als uitvoerend 
kunstenaar en in de beantwoording van de onrechtmatigheidsvraag de prestaties 
van de producent slechts als `omstandigheid' betrokken had. De rechten van de 

 

                                                 
225 Overigens rijst de vraag of het niet mogelijk zou zijn geweest om tevens te ageren uit hoofde van auteursrecht 

van Elvis Presley terzake van zijn uitvoeringen, nu die zich m.i. veelal kenmerken door een eigen, persoonlijk 
stempel van deze zanger. (zie omtrent auteursrecht van `vertolkers': Beekhuis, RM Themis 1972, p. 7; Spoor, 
RM Themis 1973, p. 324; Van Engelen, AMI 1985, p. 85; Dommering, Informatierecht/AMI 1986, p.72; 
Gerbrandy, 1988, p. 115; Spoor/Verkade, 1993, nr 340.) 

226 Hof Amsterdam, 3 december 1987, IER 1988, nr 4, p. 14. 
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producent als zodanig bleven in het arrest van het Hof onbesproken, aldus de 
Advocaat-Generaal. De Advocaat-Generaal concludeerde vervolgens tot 
vernietiging van het arrest van het Hof Amsterdam, omdat het enkele ongeautori-
seerde verveelvoudigen van de opnames naar zijn oordeel reeds onrechtmatig 
was. 
 
D. HOGE RAAD 
 
De Hoge Raad227 onderschreef het oordeel dat aan de prestaties van Elvis 
Presley als uitvoerend kunstenaar in beginsel bescherming toekomt. Die 
bescherming strekt er  ─  evenals de bescherming krachtens het auteursrecht  ─  
toe de kunstenaar de mogelijkheid te geven tot exploitatie van zijn prestaties, 
hetgeen onder meer inhoudt dat deze zich ertegen kan verzetten dat van zijn 
prestaties zonder zijn toestemming (geluids)opnamen worden gemaakt, aldus de 
Hoge Raad. De Hoge Raad overwoog tevens dat het met deze bescherming 
beoogde doel evenzeer meebrengt dat degene die met toestemming van de 
uitvoerend kunstenaar geluidsopnamen van zijn uitvoeringen maakt zich op zijn 
beurt tegen overname van die geluidsopnamen moet kunnen verzetten ook nog 
gedurende enige tijd na het overlijden van de kunstenaar, omdat anders de 
mogelijkheid om voor die toestemming een redelijke vergoeding te vragen op 
onaanvaardbare wijze zou worden ondergraven.  
 De Hoge Raad vernietigde dan ook het arrest van het Hof Amsterdam en 
verwees de zaak naar het Hof Den Haag. Van het daaropvolgend arrest van het 
Hof Den Haag werd vervolgens wederom cassatie ingesteld, waardoor de Hoge 
Raad in zijn arrest van 5 april 1991228 nog nader kon ingaan op de uitleg van zijn 
woorden `enige tijd na overlijden van de kunstenaar'. De Hoge Raad gaf aan dat 
daarmee geen begrenzing in de tijd was gegeven van de bevoegdheid van de 
producent om zich tegen namaak te verzetten, maar dat daarmee slechts tot 
uitdrukking was gebracht dat bescherming van met toestemming van de 
uitvoerend kunstenaar gemaakte geluidsopnamen tegen namaak niet met het 
overlijden van de kunstenaar een einde neemt. Zonder zich nader uit te laten over 
de vraag hoe lang deze bescherming kan duren, volstond de Hoge Raad met de 
constatering dat de verstreken periode sedert 1977 nog niet zodanig lang was dat 
deze bescherming niet meer op zijn plaats zou zijn.  
 Naar aanleiding van het bij het Hof Den Haag naar voren gebrachte verweer 
dat naar het toen voorliggende wetsvoorstel voor de Wet op de Naburige 
Rechten, dat na het eerste arrest van de Hoge Raad in deze procedure ingediend 

 

                                                 
227 HR 24 februari 1989, NJ 1989, 701 (Elvis Presley). 
228 HR 5 april 1991, NJ 1991, 819 (Elvis Presley II). 
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was, Elvis Presley geen rechten zou kunnen doen gelden, omdat het uitvoeringen 
van vóór januari 1964 betrof,229 overwoog de Hoge Raad dat de verleende 
bescherming slechts gebaseerd werd op art. 1401 (oud) BW, zodat de in de Wet 
op de Naburige Rechten te geven uitsluitende rechten voor de beslissing in deze 
zaak niet relevant zijn. Daarbij overwoog de Hoge Raad nog wel uitdrukkelijk dat 
door het middel impliciet aan de orde gestelde vraag hoe over een op art. 1401 
gebaseerde vordering tegen namaak als de onderhavige moet worden geoordeeld 
nadat de Wet op de Naburige Rechten in werking zal zijn getreden, in dit geding 
niet aan de orde is en derhalve buiten beschouwing kan blijven. 
 
E. COMMENTAAR 
 
Ik ben van mening dat moeilijk ontkend kan worden dat de Hoge Raad terecht 
heeft aangenomen dat de prestatie van Elvis Presley als uitvoerend kunstenaar 
een éénlijnsprestatie is en dat de daaraan toe te kennen bescherming geen einde 
behoeft te nemen bij het overlijden van de kunstenaar.230  
 Het komt mij echter wel voor dat de Hoge Raad zich in zijn tweede arrest 
wel op erg eenvoudige wijze afmaakt van de vraag in hoeverre aan de Wet op de 
Naburige Rechten een analoge toepassing dient te worden gegeven. Zoals 
Verkade in zijn noot in de NJ231 opmerkt zal dit mogelijk zijn grond hebben 
gevonden in de onzekerheid die nog op dat moment verbonden was aan de 
uiteindelijke inhoud van deze wet. Nu daarvan geen sprake meer is meen ik dat 
een analoge toepassing niet meer dan logisch en gerechtvaardigd is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
229 Zie thans art. 34 WNR dat een dergelijke beschermingsmogelijkheid op grond van ongeschreven recht juist 

uitdrukkelijk openlaat. 
230 In hoeverre deze rechten overdraagbaar zijn en de aard van de door de Hoge Raad aan de producent 

toegekende positie op grond van de overeenkomst met Elvis Presley, komen nader aan de orde in § 8.4.7. 
231 NJ 1991, 819, zie daaromtrent ook de noot van Verkade. 
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