
Hoofdstuk 8: Rechtskarakter 

8. RECHTSKARAKTER 
 
8.1 INLEIDING 
 
Prestatiebescherming ziet op het eventueel aan een niet door een wettelijk 
intellectueel eigendomsrecht beschermde prestatie verlenen van een daarmee 
vergelijkbare bescherming. Zoals hiervoor1 aangegeven kan daarbij een 
onderscheid gemaakt worden tussen het toekennen van exclusieve exploita-
tierechten op concrete immateriële objecten  ─  ofwel ongeschreven intellectuele 
eigendomsrechten  ─  en het eventueel verlenen van bescherming ingeval van 
aanhaken aan. De vraag rijst vervolgens nog wat het rechtskarakter van 
dergelijke rechten is. Hoe dienen deze ongeschreven intellectuele eigendomsrech-
ten en het eventueel verlenen van bescherming in geval van aanhaken aan binnen 
het systeem van het civiele recht te worden gekwalificeerd? 
 De intellectuele eigendom kan men kwalificeren als een onderdeel van het 
recht inzake de ongeoorloofde mededinging, dat op zijn beurt weer een onderdeel 
vormt van het leerstuk inzake de onrechtmatige daad.2  
 Het recht inzake de ongeoorloofde mededinging c.q. de onrechtmatige daad 
is grotendeels ongeschreven recht, gebaseerd op de toepassing van de 
maatschappelijke zorgvuldigheidsnorm. Illustratief in dit verband is dat het arrest 
van 31 januari 1919 inzake Lindenbaum/Cohen, waarin de zorgvuldigheidsnorm 
als grond voor onrechtmatig handelen door de Hoge Raad werd aanvaard, reeds 
een geval van ongeoorloofde mededinging betrof.3 Na dit arrest is het mededin-
gingsrecht in de rechtspraak tot grote ontwikkeling gekomen en omvat dit 
rechtsgebied een scala van onderwerpen, zoals het nabootsen c.q. exploiteren van 
produkten of onderscheidingsmiddelen, maar ook het doen van afbrekende of 
misleidende mededelingen, of het afhandig maken van personeel of cliëntèle.4

 
8.2 ONRECHTMATIGHEIDSCATEGORIEËN 
 
Bij het recht inzake de ongeoorloofde mededinging wordt de onrechtmatigheid 
primair getoetst aan de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer in acht 
genomen dient te worden. Deze zorgvuldigheidsnorm is echter slechts één van de  

 

                                                 
1 Zie § 6.5. 
2 Vgl. Wichers Hoeth, 1993, p. 329; Verkade, O.M., 1986, p. 2; Martens, O.D. VI, nr 4; Van Nieuwenhoven 

Helbach, 1989, p. 2. 
3 HR 19 januari 1919, NJ 1919, p. 161 (Lindenbaum/Cohen). 
4 Zie voor een overzicht: Martens, O.D., VI en Verkade, O.M., 1986. 
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drie onrechtmatigheidsgronden voor een onrechtmatige daad. Zoals de Hoge 
Raad in het Lindenbaum-arrest reeds aangaf  ─  en in aansluiting daarop sedert 1 
januari 1992 in artikel 6:162 lid 2 BW is neergelegd  ─  is een doen of nalaten 
onrechtmatig in geval van (1) inbreuk op een (subjectief) recht, (2) strijd met een 
wettelijke plicht, of (3) strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het 
maatschappelijk verkeer betaamt.5

 De eerstgenoemde categorie voor een onrechtmatige daad is inbreuk op een 
recht in de terminologie van artikel 6:162 lid 2 BW.6 Onder een recht in de zin 
van deze bepaling wordt verstaan een subjectief recht.7 Een subjectief recht kan 
men omschrijven als een aan het objectieve recht ontleende bevoegdheid. Het 
begrip subjectief recht wordt echter in de literatuur niet eenduidig gehanteerd. 
Het is een van die begrippen die, hoe veelvuldig ook gebruikt in de rechts-
terminologie, ontglippen aan een nauwkeurige definitie, zoals Hartkamp 
opmerkt.8

 De discussie over het subjectieve recht betreft onder meer de vraag in 
hoeverre er überhaupt gesproken kan worden van subjectieve rechten of bevoegd-
heden.9 Nu de wet vooralsnog van het bestaan daarvan uitgaat kan deze kwestie 
hier blijven rusten.10 Daarnaast vormt bron van discussie welke rechten tot de 
categorie van subjectieve rechten behoren. Sommige schrijvers vatten het begrip 
subjectief recht zo ruim op dat praktisch alle rechten en bevoegdheden er onder 
vallen.11 Andere beperken het subjectieve recht tot de persoonlijkheidsrechten 
en/of de absolute vermogensrechten.12 Deze discussie kan in dit verband evenzeer 
blijven rusten aangezien de exclusieve vermogensrechten door nagenoeg alle 
schrijvers tot de subjectieve rechten worden gerekend.13 Wettelijke intellectuele 
eigendomsrechten behoren derhalve tot de categorie van subjectieve rechten, of 

 
5 Vgl. Asser-Hartkamp, 4-III, 1990, nr 29; Jansen, O.D., I, nr 8-10. Artikel 6: 162 NBW: als onrechtmatige 

daad wordt aangemerkt een inbreuk op een recht en het doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of 
hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een en ander behoudens de 
aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond. 

6 Vgl. Toelichting Meijers op artikel 6: 162 (6.3.1. Ontwerp Meijers) en Asser-Hartkamp, 4-III, 1990, nr 35. 
7 Vgl. Jansen, 1986, p. 34. 
8 Asser-Hartkamp, 4-III, 1990, nr 35. Zie ook: Jansen, O.D., I, nr 37; Houwing, 1939; Jonkers, 1962; 

Langemeijer, WPNR 3706. 
9 Door bijv. Kelsen en Duguit werd betoogd dat het recht slechts rechtsplichten kent, zodat niet van een aan het 

recht ontleende bevoegdheid gesproken kan worden. Zie daarover o.m. Houwing, 1939; Jonkers, 1962. 
10 Vgl: Asser-Scholten, 1974, p. 14: Op het subjectieve recht is geheel het systeem van het privaatrecht gebouwd, 

de tegenstelling zakelijk-persoonlijk recht is een tegenstelling tussen subjectieve rechten. 
11 Zie voor een overzicht: Jansen, O.D., I, nr 37.3. 
12 Sommigen laten de relatieve vermogensrechten ook onder het begrip subjectief recht vallen. Asser-Hartkamp, 

4-III, 1990, nr 35 verstaat bijvoorbeeld onder een subjectief recht zowel de persoonlijkheidsrechten als alle - 
zowel de absolute als de relatieve - vermogensrechten. Evenzo: Pitlo, 1990, p. 137. Zie voor een overzicht 
Jansen, O.D., I, nr 37.2. 

13 Zie Jansen, O.D., I, nr 37.1. 
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om precies te zijn tot de subjectieve vermogensrechten, aangezien zij over-
draagbaar zijn, althans ertoe strekken om de rechthebbende stoffelijk voordeel te 
verschaffen.14

 De tweede categorie binnen de onrechtmatigheid daad is een doen of nalaten 
in strijd met een wettelijke plicht. In het Lindenbaum/Cohen-arrest sprak de Hoge 
Raad nog over een rechtsplicht, maar algemeen wordt aangenomen dat hiermee 
reeds een wettelijke plicht bedoeld werd. In artikel 6:162 lid 2 BW wordt ook het 
begrip wettelijke plicht gehanteerd.15 Deze categorie voor onrechtmatig handelen 
kan binnen het kader van het leerstuk prestatiebescherming buiten beschouwing 
blijven, aangezien wettelijke verplichtingen daar juist ontbreken. 
 De derde categorie voor onrechtmatig handelen betreft hetgeen volgens 
regels van ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt. Deze 
categorie verwijst expliciet naar ongeschreven recht als bron voor on-
rechtmatigheid, reden waarom deze categorie voor het onderwerp prestatiebe-
scherming uiteraard van belang is. Het is ook binnen deze categorie dat het recht 
inzake de ongeoorloofde mededinging, waartoe prestatiebescherming in beginsel 
ook behoort, primair gebaseerd is. 
 De vraag naar het rechtskarakter van ongeschreven  intellectuele 
eigendomsrechten en de bescherming die eventueel voor aanhaken aan verleend 
kan worden, betreft derhalve de vraag of die bescherming als een ongeschreven 
subjectief recht kan worden gekwalificeerd, dan wel slechts gebaseerd is op een 
maatschappelijke zorgvuldigheidsnorm. Alvorens deze vraag te kunnen 
beantwoorden dient eerst nader stilgestaan te worden bij het onderscheid tussen 
een subjectief (vermogens)recht, enerzijds, en de maatschappelijke zorgvul-
digheidsnorm, anderzijds. 
 
8.3 SUBJECTIEF VERMOGENSRECHT TEGENOVER ZORGVULDIGHEIDSNORM 
 
Tussen het subjectief vermogensrecht en de maatschappelijke zorgvuldigheids-
normen kunnen een aantal verschillen worden onderscheiden. 
 Bij het bespreken daarvan zal echter blijken dat niet steeds strakke, algemeen 
geldende criteria voor het afbakenen van de grenzen tussen deze twee categorieën 
kunnen worden gehanteerd, al was het maar omdat een nauwkeurige definitie 
voor het begrip subjectief vermogensrecht ontbreekt.16 Zoals Meijers aangaf kan 
men in dit verband dan ook beter uitgaan van een normaal-type. De te ordenen 

 

                                                 
14 Vgl. art. 3:6 BW. 
15 Vgl. Toelichting-Meijers, ad art. 6: 162 lid 2 BW (art. 6.3.1 Ontwerp-Meijers) en Asser-Hartkamp, 4-III, 

1990, nr 34. 
16 Vgl. Gerbrandy, 1946, p. 189-190; Asser-Hartkamp, 4-III, 1990, nr 35. Zie ook: Jansen, O.D., I, nr 37 en 

bijv.: Houwing, 1939, en Jonkers, 1962; Langemeijer, WPNR 3706. 
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stof is zo vol schakeringen en overgangsvormen dat het streng aanhouden van de 
eis dat ieder bij een categorie in te delen object alle kenmerken van die categorie 
in zich verenigt, praktisch niet vol te houden is, aldus Meijers. Wanneer men die 
eis wel zou handhaven zouden zoveel categorieën ontstaan dat van een 
samenvatting of een overzichtelijk beeld van de stof niet meer gesproken kan 
worden, zoals Meijers overwoog.17 Hoewel deze benadering uiteraard niet de 
meest wenselijke is, is zij alleszins acceptabel, wanneer men maar voor ogen 
houdt dat het onderscheiden van verschillende categorieën slechts bedoeld is als 
hulpmiddel bij het inzichtelijk maken van het onderwerp, maar niet een doel op 
zichzelf is of behoort te zijn.18

 
8.3.1 SUBJECTIEF VERMOGENSRECHT 
 
Meijers zag als het kenmerkende voor een subjectief recht dat er sprake is van een 
bijzondere door het recht iemand toegekende bevoegdheid, die hem verleend 
wordt om zijn belangen te dienen.19 Het dient te gaan om een bijzondere 
bevoegdheid. Wanneer een rechtens erkende bevoegdheid aan ieder rechtssubject 
toekomt of aan iedereen die een bepaalde kwaliteit  ─  zoals het zijn van advocaat 
of ondernemer  ─  bezit, kan de desbetreffende bevoegdheid in beginsel niet 
worden aangemerkt als een subjectief recht, omdat dat niet tot een doelmatige 
classificatie van de stof zou bijdragen.20 Meijers stelde dat de bevoegdheid een 
speciaal en zelfstandig karakter dient te dragen, wil zij als een subjectief recht 
kunnen worden aangemerkt, zodat zij niet aan een ieder toekomt, en evenmin 
regelmatig aan een bepaalde rechtsbetrekking gebonden is.21 Beekhuis spreekt bij 
het subjectieve recht ook nog over een samengebundelde groep van 
bevoegdheden, die van een etiket voorzien is en als een eenheid pleegt te worden 
behandeld.22  
 Gelet op het rechtskarakter van wettelijke intellectuele eigendomsrechten is 
niet alleen van belang wanneer sprake is van een subjectief recht, maar meer in 
het bijzonder wanneer gesproken kan worden van een subjectief vermogensrecht. 
Art. 3:6 BW hanteert daarvoor de navolgende  ─  niet uitputtend bedoelde23  ─  
omschrijving: rechten, die hetzij afzonderlijk, hetzij te zamen met een ander 
recht, overdraagbaar zijn, of ertoe strekken de rechthebbende stoffelijk voordeel  

 
17 Vgl. Meijers, 1948, p. 30; Asser-Mijnssen-De Haan, 1992, 3-I, nr 4 en 28; Rank-Berenschot, 1992, p. 55-57. 
18 Vgl. Rank-Berenschot, 1992, p. 4-11. 
19 Meijers, 1948, p. 85. 
20 Meijers, 1948, p. 84. 
21 Meijers, 1948, p. 85; Aubel, 1968, p. 50. 
22 Asser-Mijnssen-De Haan, 3-I, 1992, nr 4. 
23 MvA ad art. 3.1.1.5., Parlementaire geschiedenis, boek 3, pagina 90. 
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te verschaffen, ofwel verkregen zijn in ruil voor verstrekt of in het vooruitzicht 
gesteld stoffelijk voordeel.  
 Kenmerkend voor een vermogensrecht is dat het een onderdeel van iemands 
vermogen is. Een vermogensrecht is dan ook op geld waardeerbaar, althans 
daaraan kan vermogenswaarde worden toegekend.24 Met Meijers kan men zeggen 
dat subjectieve vermogensrechten een vermogensbestanddeel zijn, hetzij vanwege 
hun vervreembaarheid en de verkeerswaarde die zij daardoor bezitten, hetzij  ─  
wanneer de vervreembaarheid ontbreekt  ─  vanwege hun gebruikswaarde.25  
 De omschrijving van het vermogensrecht in art. 3:6 BW maakt duidelijk dat 
overdraagbaarheid niet steeds aanwezig behoeft te zijn.26 In de regel zijn vermo-
gensrechten echter overdraagbaar juist omdat zij door deze eigenschap waarde in 
het economisch verkeer vertegenwoordigen c.q. deze waarde kan worden gereali-
seerd.27 Het normaal-type van een vermogensrecht is dan ook een overdraagbaar 
recht.  
 Tot het normaal-type van een vermogensrecht behoort tevens dat het vatbaar 
is voor vererving, door schuldeisers kan worden uitgewonnen, tot de huwelijksge-
meenschap of een failliete boedel behoort en meetelt voor de berekening van het 
vermogen in verband met diverse belastingen.28

 Wanneer de kenmerken van een subjectief vermogensrecht nader in kaart 
zijn gebracht rijst de vraag wat nu de verschillen met de zorgvuldigheidsnorm 
zijn. 
 
8.3.2 KRACHTIGER POSITIE? 
 
Een subjectief recht staat voor de erkenning door het recht van bepaalde belangen 
als bijzondere belangen, die een zelfstandige positie rechtvaardigen en een 

 

                                                 
24 Vgl. Asser-Mijnssen-De Haan, 3-I, 1992, nr 4. 
25 Meijers, 1948, p. 267. 
26 Zo is bijv. het recht van gebruik en bewoning niet overdraagbaar, daar het aan de persoon van de rechtheb-

bende is verbonden (art. 3:226 BW), maar is het toch een vermogensrecht, daar het de strekking heeft om aan 
de rechthebbende stoffelijk voordeel te verstrekken. Evenzo bijv. de vordering jegens een werknemer tot het 
verrichten van arbeid. Vgl. Meijers, 1948, p. 267; Asser-Mijnssen-De Haan, 3-I, 1992, nr 5. 

27 Vgl. Toelichting Meijers, Parl. Gesch. boek 3, p. 89: Voor het zijn van vermogensrecht wordt in de eerste 
plaats gelet op de mogelijkheid van overdracht van het recht. Immers al wat verhandelbaar is, heeft 
vermogenswaarde en vormt deel van het vermogen van de rechthebbende. Het ontwerp kent daarnaast ook 
niet overdraagbare vermogensrechten. Het zijn rechten, die strekken om de rechthebbende stoffelijk voordeel 
te verschaffen. Men denke bv. aan een niet overdraagbaar zakelijk recht van gebruik of bewoning, of een niet 
overdraagbaar persoonlijk recht van genot van een goed, als het teeltrecht. 

 Zie ook: Asser-Mijnssen-De Haan, 3-I, 1992, nr 4. 
28 Vgl. Meijers, 1948, p. 86 en p. 267; Asser-Mijnssen-De Haan, 3-I, 1992, nr 4. 
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bijzondere plaats in het recht innemen.29 De erkenning als subjectief recht impli-
ceert derhalve dat een afweging van rechtens relevante belangen heeft plaatsge-
vonden ten gevolge waarvan het desbetreffende belang de status van subjectief 
heeft verkregen en zo een eigen plaats binnen de rechtsorde heeft verworven. 
 Het subjectieve recht verschaft zodoende enig houvast en zekerheid. Niet 
alleen voor de rechthebbende, maar ook voor de rechter, omdat in beginsel niet 
meer behoeft te worden vastgesteld òf het desbetreffende belang rechtens 
bescherming verdient. Daardoor is het door een subjectief recht beschermde 
belang in beginsel boven een belangenafweging verheven.30 Om die reden levert 
een inbreuk op een subjectief recht volgens de heersende leer ook zonder meer  ─ 
 eo ipso  ─  een onrechtmatige daad op.31  
 In geval van overtreding van een zorgvuldigheidsnorm dient de rechter in 
beginsel eerst de desbetreffende zorgvuldigheidsnorm nader te onderscheiden en 
dient hij vervolgens alle rechtens relevante belangen tegen elkaar af te wegen. 
Dat zijn niet alleen de betrokken belangen van partijen, maar evenzeer algemene 
belangen c.q. gerechtvaardigde belangen van derden. In beginsel zal de rechter 
derhalve in geval van een vermeende schending van een zorgvuldigheidsnorm 
van geval tot geval alle betrokken belangen dienen af te wegen en dienen te 
bepalen wat onder de gegeven omstandigheden de juridische oplossing is. 
Wanneer van een subjectief recht gesproken kan worden heeft een dergelijke 
afweging reeds plaatsgevonden, zodat dit debat niet meer gevoerd behoeft te 
worden. De rechthebbende op een subjectief recht heeft zodoende een krachtiger 
positie dan wanneer een schending van een zorgvuldigheidsnorm aan de orde is. 
 Er is derhalve in geval van een schending van de zorgvuldigheidsnorm in 
theorie steeds sprake van nadere rechtsvinding door de rechter. Daaraan komt de 
rechter bij een inbreuk op een subjectief recht in beginsel niet meer  ─  althans 
niet in die mate  ─  toe. Hoewel de rechter, gelet op de grote hoeveelheid 
jurisprudentie op het gebied van bijv. de ongeoorloofde mededinging, in de 
meeste gevallen geenszins blanco behoeft te bepalen wat rechtens is, heeft hij in 
geval van de toepassing van een zorgvuldigheidsnorm een veel grotere vrijheid en 
beoordelingsmarge dan wanneer een inbreuk op een subjectief recht aan de orde 

 
29 Vgl. Schut, 1990, p. 55-56; Langemeijer, WPNR 3707; Maeijer, 1965, p. 215; Arkenbout, 1991, p. 6-7; Spoor, 

1990, p. 44; Grosheide, 1991, p. 145 en p. 150. 
30 Aldus o.m. Langemeijer, WPNR 3707, p. 10; Maeijer, 1965, p. 215; Jansen, O.D., I, nr 33; Asser-Hartkamp, 

4-III, 1990, p. 39 en Spoor, 1990, p. 44. Zie daaromtrent tevens Aubel, 1968, p. 51-53. Overigens is het 
subjectief recht niet geheel boven iedere belangenafweging verheven. Het leerstuk inzake misbruik van 
bevoegdheid (art. 3:13 BW) brengt immers met zich dat de rechter toch de betrokken belangen van derden kan 
laten meewegen. Deze toetsing is echter een marginale. De rechter kan pas daartoe komen in geval van een 
onredelijke rechtsuitoefening, terwijl de rechter in geval van toetsing aan de zorgvuldigheidsnorm een grotere 
vrijheid toekomt. 

31 Vgl. Aubel, 1968, p. 51; Jansen, O.D., I, nr 31-32; Asser-Hartkamp, 4-III, 1990, p. 39. 
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is. In het laatste geval staat in ieder geval ook voor de rechter vast dat het 
betrokken belang rechtens bescherming geniet. 
 Dit verschil tussen een inbreuk op een subjectief recht en schending van een 
zorgvuldigheidsnorm dient overigens niet gedramatiseerd te worden. In sommige 
gevallen zal dit verschil in positie slechts marginaal zijn. Zo zal de rechter zich in 
geval van een inbreuk op een subjectief recht, waarbij de wederpartij zich op een 
ongeschreven rechtsvaardigheidsgrond kan beroepen, evenzeer dienen te 
bewegen in een afweging van de verschillende belangen en dienen te bepalen of 
onder de gegeven omstandigheden het subjectieve recht al dan niet dient te 
wijken voor de aangevoerde rechtvaardigingsgrond. Anderzijds kan de rechter bij 
een schending van een maatschappelijke zorgvuldigheidsnorm in een groot aantal 
gevallen voortbouwen op normen die in de rechtspraak zijn ontwikkeld en zal hij 
in concreto wellicht nauwelijks aan een nadere normbepaling toekomen. In derge-
lijke situaties is de toe te passen zorgvuldigheidsnorm reeds geformuleerd en 
heeft de afweging van de verschillende belangen zich reeds dermate uitgekris-
talliseerd dat de positie van de eiser in dit opzicht in wezen dezelfde is als bij een 
inbreuk op een subjectief recht. De krachtiger positie die een subjectief recht 
verschaft is derhalve slechts relatief. 
 
8.3.3 BESTAAND TEGENOVER TOEKOMSTIG RECHT 
 
Een subjectief vermogensrecht is een bijzondere door het recht toegekende 
bevoegdheid, waaraan een vermogenswaarde kan worden toegekend. Het vormt 
een door het recht afgebakend en erkend onderdeel van iemands vermogen en kan 
als onderdeel van dat vermogen ook door schuldeisers worden uitgewonnen en 
valt bijv. in de faillissementsboedel van de rechthebbende. Dit alles illustreert dat 
een subjectief vermogensrecht staat voor een bestaand recht. Een subjectief 
vermogensrecht vormt reeds een onderdeel van de activa van de rechthebbende 
en is een in het rechtsverkeer bestaande realiteit. 
 Een belangrijk verschil tussen een subjectief vermogensrecht en een 
maatschappelijke zorgvuldigheidsnorm is daarin gelegen dat bij een zorgvuldig-
heidsnorm geen sprake is van een reeds bestaand recht, dat al tot het vermogen 
van de betrokkenen kan worden gerekend. Wanneer men van het bestaan van een 
bepaalde zorgvuldigheidsnorm kan uitgaan, bijv. op grond van standaard-juris-
prudentie, betekent dat voor een betrokkene niet meer dan dat er een norm kan 
worden aangewezen waaraan (toekomstig) handelen van derden getoetst zal 
worden. Het bestaan van een dergelijke norm verschaft de betrokkene echter op 
dat moment geen bijzondere door het recht erkende bevoegdheid; er is dan nog 
geen sprake van een bestaand recht. 
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 Het is vervolgens afhankelijk van de wijze waarop derden zich in de 
toekomst zullen gedragen of uiteindelijk een zorgvuldigheidsnorm voor de 
betrokkene tot een juridische aanspraak zal leiden. Pas wanneer derden in strijd 
met een jegens de betrokkene in acht te nemen zorgvuldigheidsnorm handelen, 
wordt een en ander rechtens relevant doordat dan voor de betrokkene een 
vorderingsrecht ontstaat. Bij gebreke van dergelijk handelen in strijd met een 
zorgvuldigheidsnorm is er echter géén sprake van een rechtens relevante situatie. 
In geval van een subjectief vermogensrecht is er daarentegen vanaf den beginne 
sprake van een rechtens bestaande bevoegdheid van de betrokkene.  
 Het bestaan van een zorgvuldigheidsnorm brengt derhalve slechts met zich 
dat voor de betrokkene mogelijk toekomstige vorderingsrechten jegens derden 
zullen kunnen ontstaan, welke toekomstige vorderingsrechten moeten worden 
gekwalificeerd als objectief toekomstige vermogensrechten, omdat in het geheel 
onzeker is of deze vorderingsrechten ooit zullen ontstaan. Dat laatste is volledig 
afhankelijk van hoe derden zich in de toekomst jegens de betrokkene zullen 
gedragen.32 Een subjectief recht daarentegen is voor zijn bestaan niet afhankelijk 
van het gedrag van derden.  
 
8.3.4 GEADRESSEERDEN 
 
Het subjectieve recht en de zorgvuldigheidsnorm hebben ook verschillende 
geadresseerden. De geadresseerde van een subjectief recht is primair de rechtheb-
bende zelf aan wie door het recht een bijzondere bevoegdheid wordt verleend. 
Een zorgvuldigheidsnorm daarentegen richt zich niet zozeer tot de betrokkene, 
maar veel meer tot derden. Een zorgvuldigheidsnorm is vooral een instructie aan 
derden om zich van bepaalde gedragingen te onthouden, dan dat hij 
bevoegdheden aan een rechthebbende toekent. Een zorgvuldigheidsnorm stelt 
primair grenzen aan hetgeen derden zich tegenover de betrokkene mogen 
veroorloven en tot hoever zij mogen gaan zonder de belangen van de betrokkene 
te respecteren. Een subjectief recht daarentegen benadert de grens tussen wat mag 
en niet mag vanuit de positie van de rechthebbende door aan te geven welke be-
voegdheden tot het domein van de rechthebbende behoren.33

 

 
32 Vgl. Asser-Mijnssen-De Haan, 3-I, 1992, nr 132; Hijma/Olthof, 1990, nr 138. 
33 Vgl. Schut, 1990, p. 55. 
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8.3.5 ZELFSTANDIGHEID: OVERDRAAGBAARHEID EN VERERVING 
 
Een belangrijk verschil tussen een subjectief vermogensrecht, enerzijds, en de 
enkele aanspraak op naleving van een wettelijke plicht of respectering van een 
maatschappelijke zorgvuldigheidsnorm, anderzijds, is daarin gelegen dat een 
subjectief vermogensrecht in het rechtsverkeer ook in beginsel een zelfstandig 
bestaan  ─  los van de persoon van de oorspronkelijke rechthebbende  ─  kan 
leiden. Een subjectief vermogensrecht leidt na zijn ontstaan een zelfstandig 
bestaan in het juridisch verkeer doordat een subjectief vermogensrecht 
geabstraheerd wordt van de persoon van de oorspronkelijke rechthebbende. De 
persoon van de rechthebbende is in het bijzonder bij intellectuele eigen-
domsrechten van belang om het recht te laten ontstaan, maar wanneer dat recht 
eenmaal ontstaan is, wordt het in het rechtsverkeer als een zelfstandige entiteit 
gezien, die in beginsel los en onafhankelijk van de oorspronkelijk rechthebbende 
kan bestaan. 
 Deze eigenschap wordt treffend geïllustreerd door de onder het oude BW 
bestaande regel dat een subjectief vermogensrecht als regel aan derden kan 
worden overgedragen, tenzij de wet of de aard van het recht zich daartegen 
verzet.34 Overdraagbaarheid van een vermogensrecht was het algemene 
uitgangspunt, hetgeen gerechtvaardigd is, wanneer men in ogenschouw neemt dat 
een vermogensrecht zijn vermogenswaarde veelal juist aan deze overdraagbaar-
heid ontleent.35 Onder het nieuwe Burgerlijk Wetboek ligt dit anders omdat 
ingevolge art. 3:83 lid 3 BW andere rechten dan de eigendom, beperkte rechten 
en vorderingsrechten slechts overdraagbaar zijn wanneer de wet dat bepaalt. Dit 
verschil tussen het oude en het nieuwe recht komt nader aan de orde in paragraaf 
8.5. 
 De overdraagbaarheid is één van de kenmerken die met zich brengen dat een 
subjectief recht een zelfstandig bestaan kan leiden. Dit betekent bijv. dat een 
eventueel faillissement van de oorspronkelijke rechthebbende voor een subjectief 
recht niet relevant is, wanneer dat subjectieve recht daaraan voorafgaand reeds 
aan een derde is overgedragen.  

 

                                                 
34 Vgl. Meijers, 1948, p. 86; Asser-Mijnssen-De Haan, 3-I, 1992, nr 5 en nr 249. 
35 Vgl. Meijers, 1948, p. 86: Het normale type van een subjectief recht is dan verder het subjectieve vermo-

gensrecht, hetwelk door de rechthebbende overgedragen en door schuldeisers uitgewonnen kan worden. 
Evenzo: Asser-Mijnssen-De Haan, 3-I, 1992, nr 4: In het algemeen zal hierbij van belang zijn, of het betrok-
ken recht op geld waardeerbaar is, hetgeen gewoonlijk zal kunnen worden afgeleid uit het feit, dat het recht 
op de een of andere wijze te gelde kan worden gemaakt. Dat kan als het vermogensrecht overdraagbaar is. 
Dit is doorgaans het geval omdat vermogensrechten in den regel niet aan één persoon gebonden zijn en aan 
iedereen kunnen toebehoren. Zie ook: Gerbrandy, 1946, p. 84; J.C. van Oven, preadvies, 1953, p. 23-25 en p. 
37; Arkenbout, 1991, p. 6. 
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 Doordat een subjectief vermogensrecht een eigen bestaan in het juridisch 
verkeer leidt, kan het in beginsel ook blijven voortbestaan na het overlijden van 
de oorspronkelijke rechthebbende, zodat een subjectief vermogensrecht vatbaar is 
voor vererving.36  
 De aanspraak op naleving van een maatschappelijke zorgvuldigheidsnorm, 
leidt daarentegen  ─  anders dan een subjectief recht  ─  geen zelfstandig bestaan 
los van de persoon van de betrokkene. De aanspraak op bescherming krachtens 
een zorgvuldigheidsnorm is in beginsel gebonden aan de persoon en de 
hoedanigheid van de betrokkene. Voor het beoordelen van de vraag of men in 
strijd met een in acht te nemen zorgvuldigheidsnorm handelt is onder meer ook 
van belang welke hoedanigheid de benadeelde partij bezit. Tegenover een 
concurrent dient men bijv. andere zorgvuldigheidsnormen in acht te nemen dan 
tegenover een consument. In geval van ongeoorloofde mededinging handelt men 
onrechtmatig doordat men jegens een concurrent niet die zorgvuldigheid in acht 
heeft genomen, die men jegens hem  ─  juist vanwege zijn hoedanigheid van 
concurrent  ─  in acht dient te nemen. 
 Voor het bepalen van de zorgvuldigheidsnorm is bovendien niet alleen de 
hoedanigheid van de eisende partij van belang, maar zijn evenzeer alle relevante 
omstandigheden van het concrete geval op het (toekomstig) moment dat het 
handelen plaatsvindt relevant. De aanspraak op het in acht nemen van een 
maatschappelijke zorgvuldigheidsnorm is dan ook naar zijn aard gebonden aan de 
omstandigheden van een toekomstige situatie, en is om die reden ook afhankelijk 
van de toekomstige hoedanigheid en het bestaan c.q. nog in leven zijn van de 
betrokkene. Men kan dan ook geen aanspraak op respectering van een bepaalde 
zorgvuldigheidsnorm onderscheiden die zich  ─  los van de toekomstige 
hoedanigheid of onafhankelijk van het bestaan c.q. in leven zijn van de 
betrokkene of de toekomstige omstandigheden van het geval  ─  laat overdragen 
in het rechtsverkeer. Een en ander blijft afhankelijk van en is verbonden met de 
toekomstige feitelijke omstandigheden en de persoon van de betrokkene. 
 Een aanspraak op respectering van de jegens een betrokkene in acht te nemen 
zorgvuldigheidsnorm dient te worden aangemerkt als een toekomstig vorderings-
recht. Een dergelijk toekomstig vorderingsrecht is in beginsel ook niet over-
draagbaar. 
 Onder het oude BW was de overdracht van een toekomstig vorderingsrecht 
slechts mogelijk wanneer het toekomstige recht zijn onmiddellijke grondslag 
vond in een rechtsverhouding die ten tijde van de overdracht reeds aanwezig is, 
en de inhoud van het recht ten tijde van de overdracht reeds voldoende bepaald 

 
36 Behalve wanneer het recht persoonsgebonden is, zoals de verplichting van de werknemer om arbeid te 

verrichten. 
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was.37 Dit brengt met zich dat toekomstige rechten terzake van een schending van 
een zorgvuldigheidsnorm onder het oude BW niet konden worden overgedragen, 
omdat de rechtsverhouding met de derde waarin het toekomstig vorderingsrecht 
zijn grondslag moest vinden  ─  de onrechtmatige daad  ─  op het moment van de 
overdracht nog niet bestond.38

 Onder het huidige BW kunnen dergelijke toekomstige vorderingsrechten 
evenmin worden overgedragen.39 Een vorderingsrecht dat ontstaat vanwege een 
schending van een maatschappelijke zorgvuldigheidsnorm is een vordering op 
naam op degene die de onrechtmatige daad gepleegd heeft. De levering bij 
voorbaat van een vordering op naam is naar huidig BW slechts mogelijk wanneer 
reeds vaststaat op wie de vordering zal bestaan, aangezien ingevolge art. 3:94 
BW voor de levering een mededeling aan de debiteur noodzakelijk is.40 Daar 
komt bij dat voor overdracht ingevolge art. 3:84 lid 2 BW evenzeer vereist is dat 
bij de titel het goed  ─  in casu het toekomstig vorderingsrecht  ─  met voldoende 
bepaaldheid omschreven is, hetgeen in beginsel evenzeer problematisch zal zijn. 
Toekomstige vorderingsrechten verbandhoudende met een toekomstige 
schending van een zorgvuldigheidsnorm lenen zich derhalve ook naar huidig BW 
in beginsel niet voor overdracht c.q. levering bij voorbaat. 
 Zelfs wanneer levering bij voorbaat van een toekomstig vorderingsrecht 
terzake van een toekomstige onrechtmatige daad mogelijk zou zijn, dan nog is de 
positie van de verkrijger daarvan niet te vergelijken met de positie van degene die 

 

                                                 
37 Vgl. HR 29 december 1939, NJ 1934, 343 (Fijn van Draat/Staat); HR 24 oktober 1980, NJ 1981, 265 (Lange-

veld en Dommering qq/Bouwman); HR 26 maart 1982, NJ 1982, 615 (Visserijfonds) en HR 30 januari 1987, 
NJ 1987, 530 (WUH/Onex). Zie ook: Mijnssen/Schut, 1984, p. 125; Asser-Mijnssen-De Haan, 3-I, 1992, nr 
328. 

38 De onmogelijkheid van de overdracht van een toekomstige schending van een zorgvuldigheidsnorm - meer in 
het bijzonder na het overlijden van de betrokkene - werd in het incidenteel cassatiemiddel in het Elvis Presley-
arrest (HR, 24 februari 1989, NJ 1989, 701) aan de Hoge Raad voorgelegd. De Hoge Raad liet zich hier echter 
niet over uit, doordat hij de bescherming van de eisende platenmaatschappij, die deze baseerde op door 
Presley aan haar overgedragen rechten, niet baseerde op door Presley eventueel aan de platenmaatschappij 
overgedragen rechten, maar op de jegens de platenmaatschappij als contractspartij van Presley in die 
hoedanigheid in acht te nemen zorgvuldigheid. De A.-G. Franx ging in zijn conclusie niet nader op deze 
kwestie in daar hij - m.i. ten onrechte - meende dat deze kwestie door Amerikaans recht beheerst zou worden. 
Van de annotatoren signaleerde alleen Cohen Jehoram (Informatierecht/AMI 1989, p. 68) dit probleem, 
zonder daar overigens verder op in te gaan. 

39 Art. 3:97 BW: Toekomstige goederen kunnen bij voorbaat worden geleverd, tenzij het verboden is deze tot 
onderwerp van een overeenkomst te maken of het registergoederen zijn. Vgl. Asser-Mijnssen-De Haan, 3-I, 
1992, nr 330 en Hijma/Olthof, 1990, nr 139. 

40 Art. 3:94 lid 1 BW: Buiten de in het vorige art. geregelde gevallen worden tegen één of meer bepaalde 
personen uit te oefenen rechten geleverd door een daartoe bestemde akte, en mededeling daarvan aan die 
personen door de vervreemder of verkrijger. Lid 2 van dit art. betreffende een bepaalde, maar nog onbekende 
persoon, brengt hier geen uitkomst, daar deze bepaling geschreven is voor reeds bestaande in plaats van 
toekomstige vorderingen. Vgl. Asser-Mijnssen-De Haan, 3-I, 1992, nr 330, 370 en 372; Hijma/Olthof, 1990, 
nr 141. 
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een subjectief vermogensrecht overgedragen krijgt. Een overdracht bij voorbaat 
houdt immers slechts in dat een toekomstige vordering op het moment van zijn 
ontstaan  ─  fictief  ─  direct wordt geleverd zonder dat op dat moment nog een 
nadere rechtshandeling vereist is. Zodoende wordt alleen bij voorbaat 
overgedragen de rechtsvordering, welke in de toekomst mocht ontstaan vanwege 
een toekomstig onzorgvuldig handelen jegens de vervreemder. 
 Een dergelijke toekomstige aanspraak is en blijft echter afhankelijk van de 
toekomstige hoedanigheid van die vervreemder op het moment dat het 
toekomstige vorderingsrecht zou kunnen ontstaan en van de dan voorliggende 
omstandigheden. Deze afhankelijkheid van de persoon van de vervreemder 
brengt bijv. met zich dat een eventuele overdracht bij voorbaat van toekomstige 
aanspraken terzake van ongeoorloofde mededinging in ieder geval zonder effect 
blijft indien de vervreemder op dat toekomstige moment niet meer de 
hoedanigheid van ondernemer of concurrent bezit. Wanneer de vervreemder in de 
tussentijd zijn onderneming zou hebben gestaakt of overgedragen, staat de 
verkrijger van een bij voorbaat geleverde toekomstige vordering alsnog met lege 
handen. 
 Voor de levering bij voorbaat geldt bovendien dat evenzeer van belang is dat 
de vervreemder op het toekomstige moment dat de rechtsvordering ontstaat 
bevoegd is daarover te beschikken.41 Indien de vervreemder in de tussenliggende 
periode bijv. in staat van faillissement mocht zijn verklaard, blijft de levering bij 
voorbaat van een toekomstig vorderingsrecht derhalve evenzeer zonder effect. 
 De aanspraak op respectering van een jegens iemand in acht te nemen 
zorgvuldigheidsnorm is naar zijn aard ook afhankelijk van en gebonden aan het 
bestaan c.q. in leven zijn van de betrokkene. Wanneer de betrokkene is overleden, 
brengt dit met zich dat niet meer gehandeld kan worden in strijd met een jegens 
die betrokkene in acht te nemen zorgvuldigheidsnorm, omdat een dergelijke norm 
naar zijn aard gebonden is aan het in leven zijn van de betrokkene. Dit brengt 
derhalve met zich dat een aanspraak op respectering van een zorgvul-
digheidsnorm zich niet leent voor vererving, omdat die aanspraak persoons-
gebonden is.42

 
41 Art. 3:84 lid 1 BW: Voor de overdracht van een goed wordt vereist levering krachtens een geldige titel, 

verricht door hem die bevoegd is over het goed te beschikken. Zie: Asser-Mijnssen-De Haan, 3-I, 1992, nr 
330; Hijma/Olthof, 1990, nr 142. 

42 In het Elvis Presley-arrest (HR 24 februari 1989, NJ 1989, 701) ontweek de Hoge Raad deze kwestie - althans 
formeel - door de bescherming te baseren op de zorgvuldigheid, welke jegens de platenmaatschappij als 
contractspartij van Elvis Presley, ook na diens overlijden, in acht genomen dient te worden. Zie hieromtrent 
nader § 8.4.7.1. 

 In het Rummikub-arrest (HR 7 juni 1991, NJ 1992, 392) kwam evenmin aan de orde in hoeverre het tussentijds 
overlijden van de eiser wellicht ten gevolge had dat de gedaagde weliswaar aansprakelijk was voor de 
handelingen die vóór dat overlijden had plaatsgevonden, maar daarna wellicht vrij zou zijn tot dergelijke 
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8.4 INTELLECTUELE EIGENDOM EN SUBJECTIEF RECHT 
 
8.4.1 EXCLUSIEF RECHT 
 
De omstandigheid dat een intellectueel eigendomsrecht een exclusief recht is, 
dient in beginsel duidelijk onderscheiden te worden van de vraag of een 
intellectueel eigendomsrecht tevens een subjectief vermogensrecht is, al was het 
maar omdat een subjectief vermogensrecht meer is dan alleen maar een recht dat 
een exclusieve bescherming biedt. Wanneer men dit onderscheid niet aanhoudt, 
wordt discussie ook aanzienlijk bemoeilijkt, aangezien men dan met eenzelfde 
begrip niet hetzelfde bedoelt.  
 Dit wordt geïllustreerd door het debat over het rechtskarakter van de handels-
naam. Bij de handelsnaam speelt de vraag of een handelsnaamrecht een subjectief 
recht is. Bij deze discussie zijn twee onderwerpen van belang. Enerzijds de vraag 
of het handelsnaamrecht slechts een wettelijke plicht of zorgvuldigheidsnorm ver-
schaft, dan wel of de handelsnaam het object is van een subjectief recht, in de zin 
van een aanspraak of bevoegdheid, welke zich leent voor overdracht of licen-
tieverlening.43 Anderzijds, rijst de vraag wat de inhoud van de aanspraak op een 
handelsnaamrechtelijke bescherming (kan) zijn, ofwel de mate waarin de 
handelsnaam door een exclusief recht beschermd wordt. Deze beide kwesties 
dienen in beginsel los van elkaar gezien te worden. De aanspraken op een hand-
elsnaam kunnen eventueel geen subjectief vermogensrecht opleveren, maar 
daarentegen wel een vergaande exclusieve bescherming bieden, evenals het 
omgekeerde. Het moge duidelijk zijn dat het hanteren van het begrip subjectief 
recht voor zowel de vraag of het handelsnaamrecht overdraagbaar c.q. 
licentieerbaar is als voor de vraag of het handelsnaamrecht een exclusief recht 
biedt, spoedig tot een Babylonische spraakverwarring aanleiding zal geven.44

 
 

 

                                                                                                                                    
handelingen. De vraag in hoeverre de slaafse nabootsings-jurisprudentie slechts gebaseerd is op een 
zorgvuldigheidsnorm dan wel een ongeschreven subjectief recht verleende bleef in die procedure in het 
midden. Zie hieromtrent nader § 2.4.3. 

43 Het eerstgenoemde standpunt wordt met name verdedigd door Boukema (1966, p. 165) en Van Nieuwenhoven 
Helbach (1989, nr 1143). Het laatstgenoemde door bijv. Boekman (1978, p. 59), Greup (R.M. Themis 1929, p. 
229), J.C. van Oven (preadvies 1953, p. 14) en Verkade (BIE 1978, p. 256). 

44 Dat een subjectief recht niet noodzakelijkerwijs een exclusief recht behoeft te zijn lijkt in deze discussie niet 
steeds door alle schrijvers onderkend te worden. Zo schijnen Boukema (1966, p. 165), Boekman (1978, p. 59), 
Stein (R.M. Themis 1979, p. 200), Idenburg (1979, p. 117), Arkenbout (1991, p. 5 en p. 19) en Van Nieu-
wenhoven Helbach (1989, nr 1143) deze twee begrippen te vereenzelvigen.  

 De Veer (1889, p. 59), Greup (R.M. Themis 1929, p. 229), J.C. van Oven (preadvies 1953, p. 14) en Verkade 
(BIE 1978, p. 256) hanteren dit onderscheid daarentegen wel. 
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8.4.2 SPECIFIEKE BEVOEGDHEID 
 
Wettelijke intellectuele eigendomsrechten worden gezien als subjectieve 
rechten.45 De omstandigheid dat zij een exclusieve bevoegdheid verlenen is 
daarbij niet van doorslaggevende betekenis. Ook de bescherming, welke aan een 
maatschappelijke zorgvuldigheidsnorm ontleend kan worden, kan aanspraak 
geven op verbodsrechten, zonder dat dergelijke aanspraken op exclusiviteit als 
een subjectief recht kunnen worden aangemerkt.  
 Wettelijke intellectuele eigendomsrechten zijn niet aan te merken als 
subjectieve rechten enkel omdat zij exclusieve rechten verschaffen, maar omdat 
zij exclusieve rechten op de exploitatie van éénlijnsprestaties verschaffen. Zoals 
Meijers aangaf is het kenmerkende van een subjectief recht daarin gelegen  dat 
sprake is van een bijzondere bevoegdheid, die verleend wordt om iemands 
belangen te dienen.46 Deze bevoegdheid dient een speciaal en zelfstandig 
karakter dient te dragen, wil zij als een subjectief recht kunnen worden 
aangemerkt.47  
 Het bijzondere van wettelijke intellectuele eigendomsrechten is daarin 
gelegen dat zij exclusieve rechten verschaffen terzake van de exploitatie van het 
immaterile voorwerp van het desbetreffende recht. Het is in dit exclusieve 
exploitatierecht dat de bijzondere  ─  door een intellectueel eigendomsrecht 
toegekende  ─  bevoegdheid gelegen is, welke het intellectuele eigendomsrecht 
tot een subjectief recht maakt.  
 Het is in deze bijzondere bevoegdheid dat het subjectieve intellectuele eigen-
domsrecht zich onderscheidt van het enkel op de maatschappelijke zorgvuldig-
heidsnorm gebaseerde ongeoorloofde aanhaken aan andermans prestatie. Dit 
aanhaken aan ziet niet op een speciale bevoegdheid, omdat het als regel 
rechtmatig is en slechts onder bijkomende omstandigheden onzorgvuldig is. Het 
is deze afhankelijkheid van bijkomende omstandigheden, die illustreert dat niet 
van een bijzondere door het recht toegekende bevoegdheid gesproken kan 
worden, maar slechts van een maatschappelijke zorgvuldigheidsnorm. 
 De exclusieve exploitatiebevoegdheid van een intellectueel eigendomsrecht 
wordt aan de rechthebbende toegekend om zijn belangen, verbonden aan het tot 
stand gebracht hebben van het immateriële object van dat recht, te dienen. Deze 
bevoegdheid komt ook niet aan ieder rechtsobject toe, maar enkel aan diegenen 
die een éénlijnsprestatie tot stand gebracht hebben c.q. economisch mogelijk 
gemaakt hebben.  
 

 
45 Daargelaten de hiervoor bedoelde discussie betreffende de handelsnaam. 
46 Meijers, 1948, p. 85. 
47 Meijers, 1948, p. 85; Aubel, 1968, p. 50. 
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 Zowel voor wettelijke als voor ongeschreven intellectuele eigendomsrechten 
geldt dat zij deze bijzondere exclusieve exploitatierechten verschaffen, zodat zij 
beiden voldoen aan het kenmerk van een subjectief recht dat sprake is van een 
bijzondere bevoegdheid.  
 
8.4.3 ZELFSTANDIGHEID 
 
Meijers gaf tevens aan dat de bijzondere bevoegdheid een speciaal en zelfstandig 
karakter dient te dragen, wil zij als een subjectief recht kunnen worden aange-
merkt.48 Beekhuis sprak in dit verband over een samengebundelde groep van be-
voegdheden, die van een etiket voorzien is en als een eenheid pleegt te worden 
behandeld.49 Ook aan dit kenmerk wordt voldaan. De aanduiding intellectuele 
eigendomsrechten is onmiskenbaar een etiket. Deze rechten hebben ook een 
speciaal en zelfstandig karakter en plegen bovendien als eenheid te worden 
behandeld.50  
 Deze zelfstandigheid brengt evenzeer met zich dat subjectieve rechten in 
beginsel overdraagbaar zijn en zich lenen voor vererving, omdat zij  ─  anders 
dan een zorgvuldigheidsnorm  ─  voor hun bestaan niet direct afhankelijk zijn 
van het in leven zijn van de oorspronkelijke rechthebbende. 
 Voor wettelijke intellectuele eigendomsrechten geldt dat zij in beginsel aan 
deze voorwaarden voldoen, omdat de verschillende wetten in de overdraagbaar-
heid van deze rechten voorzien en zij bovendien ook vatbaar zijn voor vererving. 
Zij maken in alle opzichten deel uit van het vermogen van de rechthebbende, 
zodat zij kunnen worden uitgewonnen, tot een failliete boedel behoren en meetel-
len voor de berekening van belastingen. 
 Voor ongeschreven intellectuele eigendomsrechten geldt dat zij naar oud 
burgerlijk recht in beginsel evenzeer overdraagbaar waren, gelet op de regel dat 
rechten overdraagbaar zijn, tenzij de wet of de aard van het recht zich daartegen 
verzet.51 Naar nieuw burgerlijk recht ligt dat anders, omdat deze rechten 
ingevolge art. 3:83 lid 3 BW bij gebreke van een wettelijke bepaling niet meer 
overdraagbaar zijn.52 Dit laat in beginsel echter onverlet dat ook ongeschreven 
intellectuele eigendomsrecht naar nieuw burgerlijk recht evenzeer in beginsel 
vatbaar kunnen zijn voor vererving  en deel uitmaken van het vermogen van de 

 

                                                 
48 Meijers, 1948, p. 85; Aubel, 1968, p. 50. 
49 Asser-Mijnssen-De Haan, 3-I, 1992, nr 4. 
50 Het voornemen om deze rechten een plaats in een apart Boek 9 van het Burgerlijk Wetboek te verschaffen is 

in dit verband illustratief. 
51 Vgl. Asser-Mijnssen-De Haan, 3-I, 1992, nr 276 en nr 5. 
52 Zie daarover nader § 8.5.2. 

315 
Van Engelen – Prestatiebescherming – 1994 



Hoofdstuk 8: Rechtskarakter 
 

 

                                                

rechthebbende, zodat zij in beginsel (dienen te) kunnen worden uitgewonnen, tot 
een failliete boedel behoren en meetellen voor de berekening van belastingen. 
 
8.4.4 ONGESCHREVEN SUBJECTIEF RECHT 
 
De vraag rijst nog in hoeverre ongeschreven subjectieve rechten kunnen bestaan. 
De omstandigheid dat art. 6:162 lid 2 BW spreekt over inbreuk op een recht  ─  
in de zin van een subjectief recht  ─  naast strijd met een wettelijke plicht duidt er 
reeds op dat de wetgever er van uitging dat ongeschreven subjectieve rechten 
kunnen bestaan. Dit blijkt ook uit de omstandigheid dat Meijers in de Toelichting 
uitdrukkelijk stelde dat het trekken van grenzen voor de categorie `inbreuk op een 
recht' aan de wetenschap en de rechtspraak diende te worden overgelaten.53 Van 
een gesloten systeem van subjectieve rechten heeft de wetgever derhalve niet 
willen weten, zodat ongeschreven subjectieve rechten in beginsel bestaanbaar 
zijn.54 Dit wordt nog onderschreven door de omstandigheid dat de wettelijke 
definitie van het subjectieve vermogensrecht van art. 3:6 BW evenmin verlangt 
dat dit recht een wettelijke basis heeft.55   
 In de literatuur is door verschillende schrijvers het standpunt ingenomen dat 
in het bijzonder exclusieve subjectieve vermogensrechten slechts aan de wet 
ontleend zouden kunnen worden.56 Zoals reeds besproken57 zijn de daarvoor 
aangedragen argumenten echter weinig overtuigend. Nu er geen zwaarwegende 
bezwaren tegen ongeschreven exclusieve rechten bestaan, geldt dit a fortiori voor 
het bestaan van ongeschreven subjectieve rechten. De enkele omstandigheid dat 
een recht in beginsel overdraagbaar is  ─  althans naar oud BW  ─  of zich leent 
voor vererving, brengt ook niet dermate gevolgen teweeg dat de rechtsorde deze 
slechts zou kunnen verwerken, wanneer een wettelijk kader voor handen is. 
Wanneer dat wel het geval is, is dat uiteraard welkom, maar het valt niet goed in  

 
53 Zie: Toelichting Meijers, Parlementaire geschiedenis van het nieuwe burgerlijke wetboek, betreffende Boek 6, 

1981, p. 614: Het trekken van de grenzen van de categorie inbreuk op een recht moet aan wetenschap en 
rechtspraak worden overgelaten; Jansen, 1986, p. 34; Hijma/Olthof, 1990, nr 408. 

54 Zie ook: Asser-Scholten, Algemeen deel, 1974, p. 75. 
55 Art. 3:6 BW: Rechten die, hetzij afzonderlijk hetzij tezamen met een ander recht, overdraagbaar zijn, of er toe 

strekken de rechthebbende stoffelijk voordeel te verschaffen, ofwel verkregen zijn in ruil voor verstrekt of in 
het vooruitzicht gesteld stoffelijk voordeel, zijn vermogensrechten. 

56 Voor een overzicht, zie: Jansen, O.D., I, nr 38. Dat ook de wetgever soms van dit onjuiste standpunt uitgaat 
blijkt uit de Memorie van Toelichting bij de Wet op de Naburige Rechten (Kamerstukken 21244, nr 3, p. 14): 
De fonogrammenproducent beschikt thans niet over een absoluut recht  op grond waarvan hij zich zou kunnen 
verweren tegen het zonder zijn toestemming gebruiken van het door hem vervaardigde fonogram (bijv. 
clandestiene verveelvoudigingen van een fonogram). Bescherming moet onder het huidige recht gevonden 
worden in contractuele afspraken en het gemene recht (bijv. de actie uit onrechtmatige daad op grond van art. 
1401 BW). 

57 Zie § 1.4.2. 
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te zien dat het ontbreken van een wettelijke basis onoverkomelijke problemen zou 
veroorzaken.  
 
8.4.5 ONGESCHREVEN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN: 

SUBJECTIEVE RECHTEN 
 
Ongeschreven intellectuele eigendomsrechten laten zich kwalificeren als 
subjectieve rechten, omdat zij voldoen aan de kenmerken van het normaal-type 
van een subjectief recht.58  Gesproken kan worden van een bijzondere door het 
recht toegekende bevoegdheid terzake van de exploitatie van een 
éénlijnsprestatie, welke bevoegdheid een speciaal en zelfstandig karakter draagt. 
Dit speciale is met name daarin gelegen dat voor het exploiteren van 
éénlijnsprestaties gesteld kan worden dat het als regel onrechtmatig is, in 
afwijking van de hoofdregel die voor het profiteren van andermans inspanningen 
geldt. Het uit de wettelijke intellectuele eigendomsrechten af te leiden beginsel 
van de ongerechtvaardigde exploitatie van éénlijnsprestaties erkent de belangen 
van de rechthebbenden als bijzondere belangen die een zelfstandige positie recht-
vaardigen en een bijzondere plaats in het recht innemen. Aan dit beginsel ligt een 
afweging van de rechtens relevante belangen ten grondslag welke afweging erin 
heeft geresulteerd dat de bij de exploitatie van éénlijnsprestaties in het geding 
zijnde belangen van de makers daarvan een eigen plaats binnen de rechtsorde 
hebben verworven. Deze bevoegdheden dragen ook een speciaal en zelfstandig 
karakter doordat zij niet aan ieder rechtssubject toekomen, maar enkel aan makers 
van éénlijnsprestaties. 
 Deze ongeschreven intellectuele eigendomsrechten laten zich ook van een 
etiket voorzien  ─  zoals bijvoorbeeld het portretrecht of de geschrif-
tenbescherming  ─  en kunnen door hun gemeenschappelijke kenmerken ook als 
eenheid door het recht behandeld worden. 
 Ongeschreven intellectuele eigendomsrechten staan voor een bijzondere door 
het recht toegekende bevoegdheid, waaraan in beginsel ook een 
vermogenswaarde kan worden toegekend. Zodra sprake is van een 
éénlijnsprestatie kan gesproken worden van een op dat moment bestaand recht 
c.q. een bestaande bevoegdheid, die in beginsel ook een zelfstandig bestaan in het 
juridisch verkeer kan leiden en zich in beginsel leent voor overdraagbaarheid en 
vererfbaarheid. Daaraan bestaat in het maatschappelijk verkeer in de regel ook 
behoefte. Zo overwoog Boekman dat het portretrecht, zoals dat door personen met 
een verzilverbare populariteit wordt geclaimd, in wezen een overdraagbaar  

 

                                                 
58 Anders - zij het ongemotiveerd - Snijders (AA 1991, p. 1095). 
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subjectief vermogensrecht op het portret is, omdat een dergelijk recht de moge-
lijkheid van overdracht biedt en daardoor beter geëxploiteerd kan worden.59  
 Evenzeer als de wettelijke intellectuele eigendomsrechten subjectieve 
vermogensrechten vormen geldt dat naar mijn mening ook voor de ongeschreven 
intellectuele eigendomsrechten. Zij voldoen aan de kenmerken van het normaal 
type van een subjectief (vermogens)recht met als enige verschil dat het anders 
dan de wettelijke intellectuele eigendomsrechten ongeschreven rechten zijn. 
 
8.4.6 AANHAKEN AAN: MAATSCHAPPELIJKE ZORGVULDIGHEIDSNORM 
 
De bescherming die eventueel  ─  op grond van bijkomende omstandigheden  ─  
verleend kan worden in geval van het aanhaken aan de resultaten van andermans 
inspanningen kan niet als een subjectief recht worden aangemerkt, nu deze 
bescherming niet de kenmerken van het normaal type van een subjectief recht 
vertoont. 
 Er is allereerst geen sprake van een bijzondere door het recht toegekende 
bevoegdheid, nu voor dergelijke vormen van profiteren geldt dat zij als regel 
toelaatbaar zijn. Alleen in geval van bijkomende omstandigheden kan een 
dergelijk handelen onrechtmatig worden. Of dat inderdaad het geval is hangt af 
van de omstandigheden zoals die zich op een toekomstig moment zullen 
voordoen en daarbij is in beginsel steeds een nadere concrete afweging van de 
dan in het geding zijnde belangen door de rechter noodzakelijk.  Er kan om die 
reden ook geen sprake zijn van een reeds bestaand recht, omdat de vraag of 
daadwerkelijk bescherming tegen een bepaald vorm van profiteren geboden kan 
worden afhankelijk is van toekomstige omstandigheden. Deze vorm van 
prestatiebescherming resulteert derhalve hooguit in een objectief toekomstig 
vorderingsrecht, waarvan het ontstaan afhankelijk is van o.m. toekomstig gedrag 
door derden en de dan voorliggende omstandigheden. 
 Dit brengt met zich dat deze bescherming gekwalificeerd dient te worden als 
behorende tot de categorie van hetgeen volgens ongeschreven recht in het 
maatschappelijk verkeer betaamt. 
 

 
59 Vgl. Boekman, BIE 1966, p. 30: Hij wenst een `recht op zijn eigen portret' als een soort auteursrecht van de 

geportretteerde, dat de publikatie van een portret zonder de toestemming van de geportretteerde ongeoorloofd 
en onrechtmatig doet zijn, een recht dat door de geportretteerde kan worden overgedragen, zodat het kan 
worden uitgeoefend door managers, werkgevers, verenigingen of anderen die hetzij de zakelijke belangen van 
de geportretteerden behartigen, hetzij zelf bij diens carrière en populariteit financieel geïnteresseerd zijn. 
Onduidelijk is op welke grond Snijders (AA 1991, p. 1995) concludeert dat aan overdraagbaarheid van derge-
lijke rechten slechts een beperkte behoefte zou bestaan. 
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8.4.7 ELVIS PRESLEY-ARREST 
 
De vraag op welke wijze de bescherming tegen het exploiteren van een 
éénlijnsprestatie gekwalificeerd dient te worden  ─  in het bijzonder of deze als 
een ongeschreven subjectief intellectueel eigendomsrecht aangemerkt kan worden 
 ─  kwam aan de orde in de procedure die resulteerde in het arrest van de Hoge 
Raad van 24 februari 1989 inzake Elvis Presley.60 Daarbij kwam zowel het rechts-
karakter van de rechten van Presley als uitvoerend kunstenaar als ook van het 
portretrecht  ─  zij het minder prominent  ─  aan de orde. Op beide onderdelen 
van dit arrest ga ik nader in. 
 
8.4.7.1 UITVOEREND KUNSTENAAR 
 
A. PRESIDENT UTRECHT 
 
De President van de rechtbank Utrecht had de door de BMG gevraagde bescher-
ming tegen het ongeautoriseerd uitbrengen van geluidsopnamen van Elvis Presley 
na diens overlijden toegewezen.61 De grond voor deze bescherming was niet gele-
gen in de rechten die BMG wellicht als producent van fonogrammen kon doen 
gelden, maar was alleen gebaseerd op de rechten van Presley als uitvoerend 
kunstenaar. De President overwoog dat vaststond dat BMG Music Partnership in 
het verleden van Elvis Presley de rechten heeft gekregen om de van de optredens 
van Elvis Presley gemaakte (geluids)opnamen openbaar te maken, te 
verveelvoudigen en te verhandelen. De President overwoog vervolgens dat deze 
overeenkomst aldus wordt begrepen dat daarbij aan BMG Music Partnership 
werden overgedragen de rechten op de bescherming van Elvis Presleys uit-
voeringen. BMG werd aldus aangemerkt als rechtsopvolger van Elvis Presley en 
in die hoedanigheid bescherming toegekend ook nadat Elvis Presley overleden 
was.  

 

                                                

 Of de overeenkomst betrekking had op een dergelijke overdracht lijkt 
overigens de vraag. Hetgeen de President bij zijn feitelijke vaststelling stelt lijkt 
meer te duiden op een licentie c.q. toestemming. Dat de President de over-
eenkomst c.q. stellingen van de eiser op dit punt nader interpreteerde lijkt ook te 
mogen worden afgeleid uit zijn inleidende overweging dat de overeenkomst aldus 
wordt begrepen. Wat daar verder van zij, van belang is dat de President hier na 
het overlijden van Presley bescherming verleend aan een rechtsopvolger, zodat de 
President  ─  zij het impliciet  ─  uitging van het bestaan van een ongeschreven 
subjectief recht, dat overdraagbaar was en ook voortduurde na het overlijden van 

 
60 HR 24 februari 1989, NJ 1989, 701 (Elvis Presley). 
61 Pres. Utrecht, 13 augustus 1987, IER 1987, nr 53, p. 99 (Elvis Presley). 
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Presley. Wanneer de aanspraken van Presley daarentegen alleen op een 
zorgvuldigheidsnorm gebaseerd zijn, zouden zij zich niet lenen voor overdracht 
en ook eindigen bij het overlijden van Presley. 
 
B. HOF AMSTERDAM 
 
De tegen deze overweging van de President gerichte grief verwierp het Hof 
Amsterdam voor zover Boogaard c.s. daarmee bestrijden de uitleg van de Pres. 
van de omvang van de door Presley overgedragen rechten nl. dat mede is 
overgedragen de aanspraak op bescherming die Presley als uitvoerend 
kunstenaar kon doen gelden. Het Hof stelde voorop dat derhalve uitgangspunt 
dient te zijn dat BMG c.s. op grond van rechtsopvolging dezelfde aanspraken op 
bescherming toekomen als voorheen aan Elvis Presley als uitvoerend kunstenaar. 
 
C. INCIDENTEEL CASSATIEMIDDEL 
 
In het incidentele cassatie-middel werd door Boogaard vervolgens frontaal 
stelling genomen tegen deze overwegingen van President en Hof. Gesteld werd 
dat dergelijke rechten van Presley niet zouden zijn aan te merken als vermogens-
rechten, noch ook als rechtens overdraagbare rechten of goederen en dat 
dergelijke rechten niet kunnen voortduren na de dood van de kunstenaar. De aan 
Presley toekomende bescherming kon volgens het middel slechts worden 
gebaseerd op kort gezegd, ongeoorloofde mededinging, welke recht evenwel geen 
recht is dat zich voor juridieke overdracht leent.  
 Deze stellingname kwam er op neer dat slechts sprake kon zijn van 
bescherming op grond van een zorgvuldigheidsnorm, zodat niet van overdraag-
bare en zelfstandig voortbestaande subjectieve rechten gesproken kon worden. 
Dit bracht met zich dat de Hoge Raad zich in beginsel over deze juridisch 
dogmatische kwestie zou uit dienen te laten, wanneer hij bescherming aan BMG 
zou willen toekennen. 
 
D. ADVOCAAT-GENERAAL 
 
Advocaat-Generaal Franx was van oordeel dat het recht om op te komen tegen 
ongeoorloofde mededinging als sequeel van het exclusieve recht op exploitatie 
van eigen uitvoeringen  ─  voor zover een zodanig recht naar geldend 
Nederlands recht bestaat  ─  niet een hoogstpersoonlijk recht is, maar een 
vermogensrecht dat voor overdracht vatbaar is. Of de A.-G hier wel een 
duidelijk onderscheid hanteerde tussen een subjectief recht en een zorgvul-
digheidsnorm is echter niet duidelijk.  
 De fundamentele juridische vragen, die in de incidentele cassatiemiddelen 
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aan de orde werden gesteld  ─  zoals de overdraagbaarheid van een recht om op te 
komen tegen toekomstige ongeoorloofde mededingingshandelingen (als 
toekomstig recht)  ─  werden volgens de A.-G. beheerst door Amerikaans recht.62  
 Dit lijkt mij niet juist omdat de verschillende intellectuele eigendomswetten 
steeds uitgaan van het beginsel dat het nationale rechten betreft, waarvan het 
bestaan, de inhoud, de omvang, de duur en de overdraagbaarheid een kwestie is 
van nationaal recht. Dit nationale recht zal ingevolge de verschillende verdragen, 
zoals bijv. het Unieverdrag van Parijs of het op de uitvoerende kunstenaars 
betrekking hebbende Verdrag van Rome, aan bepaalde eisen dienen te voldoen, 
maar dat laat onverlet dat steeds sprake is van een intellectueel eigendomsrecht 
naar Nederlands recht. Of de rechthebbende tevens in een ander land aanspraak 
kan maken op een corresponderend recht naar buitenlands recht is daarbij veelal 
zelfs irrelevant.  
 
E. HOGE RAAD 
 
Gelet op deze aanloop in het incidentele cassatiemiddel zou men een aantal fraaie 
principiële overwegingen van de Hoge Raad mogen verwachten, maar die liet 
zich in zijn arrest van zijn meer inventieve c.q. pragmatische zijde zien. De Hoge 
Raad trachtte de principiële kwestie of hier nu al dan niet sprake was van over-
draagbare subjectieve vermogensrechten te omzeilen, door te overwegen dat het 
met de bescherming van uitvoerende kunstenaars beoogde doel meebrengt dat 
degene die met toestemming van de uitvoerend kunstenaar geluidsopnamen 
maakt, zich zijnerzijds tegen overname van die geluidsopnamen op een 
geluidsdrager moet kunnen verzetten  ─  ook nog enige tijd na het overlijden van 
de kunstenaar  ─  omdat anders de mogelijkheid van die kunstenaar om voor zijn 
toestemming een redelijke vergoeding te bedingen op onaanvaardbare wijze 
wordt ondergraven. In plaats van zich expliciet uit te laten over het rechtskarakter 
van de aanspraken van Presley, haalde de Hoge Raad de positie van BMG van 
stal, die in de procedure nu juist uit beeld was verdwenen aangezien alleen nog de 
positie van BMG in haar kwaliteit van rechtsopvolger van Elvis Presley aan de 
orde was. 
 Daarbij speelde wellicht een rol dat de Hoge Raad mogelijk zo zijn twijfels 
had over het oordeel van de President en het Hof dat de overeenkomst tussen 
Presley en BMG zo moest worden begrepen dat de eventuele rechten van Presley 

 

                                                 
62 Onduidelijk is overigens ook wat in dit verband onder `Amerikaans recht' verstaan dient te worden. Men doelt 

kennelijk niet op federaal copyright, maar maakt evenmin duidelijk volgens het recht van welke staat vervol-
gens deze rechten van Presley behandeld dienen zouden te worden, hetgeen van belang is nu naar `Ameri-
kaans recht' geen sprake is van een federal common law, zoals de U.S. Supreme Court oordeelde in Erie 
Railroad Co. v. Tompkins, 304 U.S. 64 (1938). Zie daarover nader § 9.3.1. (noot 29).  
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aan BMG waren overgedragen. Bij het betuigen van zijn instemming met het 
oordeel van het Hof dat sprake was van een éénlijnsprestatie maakte de Hoge 
Raad bijv. expliciet een voorbehoud voor de overige overwegingen van het Hof. 
De Hoge Raad stelde in dat verband uitdrukkelijk wat er zij van de overige 
gronden van zijn beslissing, daarmee aangevend dat het de overige overwegingen 
van het Hof niet tot de zijne wilde maken. Opvallend is vervolgens dat de Hoge 
Raad ook consequent spreekt over toestemming wanneer het de door Presley aan 
BMG verstrekte rechten betreft. Hieruit mag wellicht worden afgeleid dat de 
Hoge Raad zo zijn bedenkingen had bij de vaststelling van Hof en President dat 
sprake zou zijn van een overdracht van rechten. 
 Wanneer men bij de overwegingen over de positie van BMG als partij die 
met toestemming van Presley handelde stil staat, komt het mij voor dat de Hoge 
Raad daarmee wel degelijk  ─  zij het impliciet  ─  een subjectief vermogensrecht 
van de uitvoerend kunstenaar heeft aanvaard. Wanneer een contractspartij c.q. 
licentienemer van de uitvoerend kunstenaar zelfs gedurende enige tijd na diens 
overlijden een in rechte te respecteren en door art. 1401 BW beschermd belang 
heeft, dan kan dat naar mijn oordeel alleen maar wanneer dat evenzeer geldt voor 
de kunstenaar zelve. Consequentie daarvan is derhalve dat de aanspraken van 
Presley evenzeer bescherming genieten na zijn overlijden, zodat deze dienen te 
worden gekwalificeerd als een subjectief recht en niet slechts gebaseerd zijn op 
een zorgvuldigheidsnorm.63 Wanneer men dan tevens het met deze bescherming 
beoogde doel in de overwegingen betrekt  ─  zoals de Hoge Raad ook doet  ─  
dan is mijns inziens de conclusie gerechtvaardigd dat de Hoge Raad in dit arrest 
impliciet een ongeschreven subjectief vermogensrecht van de uitvoerend 
kunstenaar heeft aangenomen.  
 
8.4.7.2 PORTRETRECHT 
 
Portretrechten kwamen in de Elvis Presley-procedure evenzeer  ─  zij het 
zijdelings  ─  aan de orde. De Hoge Raad overwoog in r.o. 3.6 dat BMG c.s. zich 
niet kon verzetten tegen het gebruik van portretten van Presley door Boogaard, 
omdat dat recht op grond van art. 21 Aw alleen aan de geportretteerde of diens 
nabestaande toekomt. In het licht daarvan leverde het gestelde gebruik van de 
portretten evenmin een onrechtmatige daad jegens BMG c.s. op, aldus de Hoge 
Raad.  
 Men zou hierin kunnen lezen dat de Hoge Raad zo heeft aangegeven dat het 
portretrecht van personen met een verzilverbare populariteit aan het leven van de 
geportretteerde gekoppeld is en zich niet leent voor overdracht. Ik heb echter de 

 
63 Zie § 8.4.3. 
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indruk dat bij deze overwegingen de nodige kanttekeningen geplaatst dienen te 
worden. 
 Art. 21 Aw vormt weliswaar de basis voor het portretrecht van Presley, maar 
dit portretrecht mag niet met de regeling van art. 21 Aw gelijkgesteld worden. 
Art. 21 Aw richt zich tot de maker  ─  de auteursrechthebbende  ─  van een 
portret. De vraag of derden al dan niet onrechtmatig handelen wordt dan ook niet 
rechtstreeks door art. 21 Aw beheerst. Deze vraag dient beantwoord te worden 
binnen het kader van art. 6:162 lid 2 BW, waarbij de normen zoals vervat in art. 
21 Aw uiteraard wel naar analogie gehanteerd kunnen c.q. dienen te worden.64 
Het is ook op deze wijze dat het begrip redelijk belang van art. 21 Aw figureerde 
in het arrest van het Hof in de procedure die leidde tot 't Schaep met de Vijf 
Pooten-arrest van de Hoge Raad, welk arrest op dit punt door de Hoge Raad ook 
in stand gelaten werd.65 Het portretrecht van Presley vindt zijn basis derhalve in 
het leerstuk inzake de onrechtmatige daad, waarbij het begrip redelijk belang van 
art. 21 Aw slechts als kapstok fungeert.66  
 De bepaling van art. 21 Aw terzake van de nabestaanden is zodoende 
evenmin direct van toepassing op dit portretrecht. Daarbij is tevens van belang 
dat art. 21 Aw naar mijn oordeel slechts een eigen zelfstandig redelijk belang aan 
de nabestaande toekent, hetgeen noodzakelijk is omdat de persoonlijkheidsrech-
telijke zedelijke belangen van de geportretteerde zich naar hun aard niet voor 
vererving lenen. Om te voorkomen dat een portret van een geportretteerde na 
diens overlijden mogelijk vogelvrij zou zijn, diende de wetgever derhalve de 
nabestaande expliciet in art. 21 Aw op te voeren.67 In aanmerking nemende dat de 
wetgever destijds niet het oog had op financiële belangen van geportretteerden, 
dient aan art. 21 Aw naar mijn mening dan ook verder geen erfrechtelijke of 
vermogensrechtelijke betekenis te worden toegekend, nu er geen enkele aanwij-

 

                                                 
64 Art. 35 Aw bepaalt dat het een overtreding is, bestraft met een geldboete van de vierde categorie, om `zonder 

daartoe gerechtigd te zijn een portret in het openbaar ten toon te stellen of op andere wijze openbaar te 
maken'. Men kan stellen dat art. 21 Aw via art. 35 Aw de binnen het kader van art. 1401 BW te hanteren 
normen invult, dan wel de `tussenstap' van art. 35 Aw overslaan, zoals A.-G. Franx verdedigde in zijn 
Conclusie bij 't Schaep-arrest (NJ 1979, 383). Zie hieromtrent ook: Wichers Hoeth NJ 1979, 383; Spoor AMR 
1979, p. 52; Gerbrandy, 1988, p. 278 en § 3.2.5; Spoor/Verkade, 1993, nr 194 onder (4). 

65 De Hoge Raad overwoog - evenals A.-G Franx - dat de eiser in cassatie geen belang had bij de klacht dat het 
Hof artikel 21 Aw ten onrechte niet rechtsreeks toepasselijk had verklaard, daar het Hof wèl het begrip 
`redelijk belang' van art. 21 Aw had gehanteerd. De Hoge Raad liet zich niet inhoudelijk uit over de vraag of 
het Hof terecht art. 21 Aw niet rechtstreeks had toegepast. Men mag uit dit arrest naar mijn mening echter wel 
afleiden dat de Hoge Raad met deze constructie kan leven, daar hij een en ander  anders eenvoudig had 
kunnen corrigeren. De tekst van art. 21 Aw lijkt bovendien een andere benadering uit te sluiten.  

66 Vgl. Gerbrandy, 1988, p. 273 en 278. 
67 Vgl. Snijder van Wissenkerke, 1913, p. 242.  
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zing is dat de wetgever met deze bepaling de vermogensrechtelijke belangen van 
de geportretteerde heeft willen beknotten.  
  Voor een goed begrip van de portretrechtelijke overwegingen van de Hoge 
Raad dienen deze naar mijn oordeel ook nog in hun processuele context geplaatst 
te worden. BMG trad in die procedure op tegen ongeautoriseerd gebruik van 
geluidsopnamen van Elvis Presley, waarbij zij zich beriep op overeenkomsten 
met Presley op grond waarvan zij de uitsluitende rechten had verkregen om van 
optredens van Presley gemaakte geluidsopnamen openbaar te maken en te 
verveelvoudigen, zoals hiervoor aangegeven. Tevens had BMG toestemming om 
bepaalde portretten van Presley daarbij te gebruiken. Kennelijk kwam pas in 
appèl als bijkomende omstandigheid naar voren dat door het ongeautoriseerd 
gebruik van portretten van Presley op de omslag van de produkten bij het publiek 
verwarring zou worden geschapen en dat het beeld van Presley dat BMG ten 
behoeve van de legitieme exploitatie van de opnamen had opgebouwd, misvormd 
zou worden en zou verwateren.68 In antwoord daarop stelde het Hof voorop dat 
Boogaard niet dezelfde afbeeldingen van Presley gebruikte als BMG en dat alleen 
de nabestaanden van een overleden geportretteerde rechten kunnen ontlenen aan 
de bepalingen van de Auteurswet. BMG, die stelde een licentie van Presley 
verworven te hebben, kan geen beroep doen op de bepalingen van die wet en 
komt ook geen bescherming op grond van ongeschreven recht toe, aldus het 
Hof.69 BMG was terzake van de portretrechten derhalve slechts licentienemer, 
geen rechtsopvolger. In deze context overwoog de Hoge Raad vervolgens dat het 
Hof terecht geoordeeld heeft dat BMG zich niet kan verzetten tegen het gebruik 
door Boogaard van portretten van Presley.  
  Gezien deze achtergrond hoeft in dit arrest naar mijn oordeel niet gelezen te 
worden dat het portretrecht geen  overdraagbaar vermogensrecht zou zijn70 of niet 
zou kunnen voortduren na het overlijden van de geportretteerde, maar alleen dat 
een schending van een portretrecht niet onrechtmatig zou zijn tegenover een 
licentiehouder.71  

 
68 Hof, r.o. 4.3 onder f, NJ 1989, 701, p. 2634. 
69 Hof, r.o. 4.4. ad f, NJ 1989, 701, p. 2634. Opvallend is overigens dat het portretrecht door het Hof kennelijk 

gezien werd als een recht dat geheel op art. 21 Aw gebaseerd is, en niet als een ongeschreven recht, waarop 
enkel het `redelijk belang' van art. 21 Aw naar analogie van toepassing is, zoals in 't Schaep-arrest aan de orde 
was.  

70 Zie daarover ook Boekman, BIE 1966, p. 30; Schuyt, Informatierecht/AMI 1992, p. 10. 
71 Dit laatste is overigens wel opvallend, daar de Hoge Raad terzake van de ongeautoriseerde verveelvoudigin-

gen van de geluidsopnamen overwoog dat de fonogrammenproducent die met toestemming van de uitvoerend 
kunstenaar (geluids)opnamen van diens werk heeft gemaakt, een in rechte te respecteren en door art. 1401 BW 
beschermd belang heeft zich tegen ongeautoriseerde verveelvoudigingen te verzetten. Zie daarover nader § 
8.6.3.4.A. 
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8.5 OVERDRAAGBAARHEID ONGESCHREVEN SUBJECTIEVE RECHTEN 
 
8.5.1 NAAR OUD BW 
 
Onder het oude burgerlijk recht gold het beginsel dat ieder subjectief vermogens-
recht overdraagbaar is, tenzij de wet of de aard van het recht zich daartegen ver-
zet.72 Deze hoofdregel heeft onder het oude recht steeds tot tevredenheid gefunc-
tioneerd en is nooit onderwerp van kritiek geweest.  
 Dit komt waarschijnlijk mede omdat de overdraagbaarheid juist tot het 
normaal-type van een subjectief vermogensrecht behoort.73 Een vermogensrecht 
ziet immers op vermogensbestanddelen c.q. objecten waaraan een vermogens-
waarde kan worden toegekend. De overdracht van een recht op een vermogensbe-
standdeel is in beginsel de minst gecompliceerde manier om de vermogenswaarde 
te realiseren. De verkrijger van zo'n recht behoeft zich na de overdracht niet meer 
om het verdere reilen en zeilen van zijn voormalige rechthebbende te 
bekommeren, omdat diens wederwaardigheden voor het verdere bestaan van het 
recht niet meer relevant zijn. De economische waarde van het vermogensrecht 
wordt zodoende in zijn meest elementaire vorm  ─  als ruilwaarde  ─  gereali-
seerd.74  
 
8.5.2 NAAR HUIDIG BW 
 
Wanneer een bepaalde rechtsregel tot tevredenheid heeft gefunctioneerd lijkt het 
weinig zinvol deze regel te wijzigen. Het huidige BW doet dit echter wel voor de 
overdraagbaarheid van vermogensrechten. Artikel 3:83 BW geeft de algemene 
regel over de overdraagbaarheid van goederen. Daaronder worden ingevolge art. 
3:1 BW alle zaken en vermogensrechten verstaan. Artikel 3:83 lid 1 BW bepaalt 
dat eigendom, beperkte rechten en vorderingsrechten  ─  conform de oude regel  
─  overdraagbaar zijn, tenzij de wet of de aard van het recht zich tegen een 
overdracht verzet. Artikel 3:83 lid 3 BW bepaalt vervolgens dat alle andere 
rechten slechts overdraagbaar zijn, wanneer de wet dit bepaalt. Anders dan onder 
het oude BW, geldt onder het huidige BW derhalve dat vermogensrechten, die 
niet vallen onder de categorie eigendom, beperkte rechten of vorderingsrechten, 
slechts overdraagbaar zijn wanneer een wet in formele zin in overdraagbaarheid 
voorziet. 

 

                                                 
72 Vgl. Meijers, 1948, p. 86; Asser-Mijnssen-De Haan, 3-I, 1992, nr 5 en nr 276. 
73 Vgl. Meijers, 1948, p. 86; J.C. van Oven, 1953, p. 24; Asser-Mijnssen-De Haan, 3-I, 1992, nr 4 en art. 3:6 

BW. 
74 Vgl. J.C. van Oven, 1953, p. 25: Het essentiële criterium bij de bepaling, of hier een subjectief recht 

aangenomen moet worden, schuilt niet in de bescherming tegen aantasting, maar in de vraag of er iets is, dat 
ruilwaarde bezit.  
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 Men zou verwachten dat wanneer tot een fundamentele breuk met het oude 
recht wordt besloten, daarvoor zwaarwegende en overtuigende argumenten 
aangevoerd worden. Dit is echter niet het geval. De parlementaire geschiedenis 
van deze bepaling biedt géén inzicht in de achtergronden voor deze breuk met het 
oude regime. De bepaling is ongewijzigd overgenomen uit het Ontwerp van 
Meijers die in zijn Toelichting in het geheel niet ingaat op de achtergronden of 
ratio van deze bepaling.75 Daarna is deze bepaling ook geen onderwerp van 
discussie geweest,76 zodat de achtergronden van deze bepaling derhalve in 
nevelen gehuld zijn gebleven.77

 Het Ontwerp-Meijers laat wel enig licht schijnen op de rechten die Meijers 
voor ogen hebben gestaan. Lid 1 van het Ontwerp-Meijers sprak namelijk nog 
over alle zakelijke rechten en vorderingsrechten in plaats van eigendom, beperkte 
rechten en vorderingsrechten. Meijers ging in dit verband derhalve uit van de 
driedeling zakelijke rechten, vorderingsrechten en andere rechten.  
 Dit onderscheid sluit aan bij de onderverdeling van vermogensrechten, die 
Meijers in zijn Algemene Begrippen hanteert. Wanneer hij de subjectieve 
vermogensrechten onderverdeelt aan de hand van het object van die rechten, 
komt hij tot de indeling in zakelijke rechten, rechten op onstoffelijke voorwerpen 
en vorderingsrechten.78 De voor lid 1 in het Ontwerp-Meijers voorgestelde 
indeling maakt derhalve duidelijk dat Meijers met de andere rechten van lid 3 
vooral het oog had op rechten op onstoffelijke voorwerpen. 
 Onder de rechten op onstoffelijke voorwerpen vallen uiteraard de 
intellectuele eigendomsrechten, ofwel rechten op voortbrengselen van de geest in 
de terminologie van voor een Boek 9 van het BW.79 Het recht op een aandeel in 
een vennootschap is echter evenzeer een recht op een onstoffelijk goed,80 omdat  

 
75 Artikel 3.4.2.1 Ontwerp-Meijers en de Toelichting Meijers bij deze bepaling. 
76 Behalve dan dat Idenburg in stelling 8 behorende bij zijn proefschrift (1980) deze bepaling onjuist en 

overbodig achtte en terecht stelde dat deze bepaling een belemmering voor de rechtsontwikkeling zal vormen. 
Zie ook: Cohen Jehoram, 1963, p. 139. 

77 Zie ook: Snijders, AA 1991, p. 1095. 
78 Meijers, 1948, p. 268: Al naarmate het doel van het recht is om de rechthebbende de macht en het genot van 

een lichamelijke zaak, dan wel van een onstoffelijk goed - als een uitvinding, een in een werk van kunst of 
letterkunde belichaamde gedachte, enz - te verschaffen of om de rechthebbende de verrichting van een 
handeling door een ander persoon te zijnen behoeven te verzekeren, onderscheidt men rechten op lichamelijke 
zaken of zakelijke rechten, rechten op onstoffelijke goederen en vorderingsrechten. Zie ook p. 279. 

79 Evenzo: Schoordijk, 1986, p. 251 ; Brahn, 1992, p. 11; Hijma/Olthof, 1990, p. 71, nr 108. 
80 Vgl. Mijnssen/Schut, 1984, p. 42; Brahn, 1992, p. 11;  
 Men kan in dit verband zelfs de ruimere categorie van lidmaatschapsrechten onderscheiden, die tot de vermo-

gensrechten kunnen behoren vooral wanneer de organisatie een stoffelijk doel behartigt. Zie: Meijers, 1948, p. 
268; Toelichting-Meijers, Parl. Gesch. Boek 3, p. 62; Hartkamp, 1990, nr 90. 
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het begrip eigendom uitdrukkelijk gereserveerd is voor rechten op stoffelijke 
objecten.81

 Lid 3 is waarschijnlijk geschreven vanuit de verwachting dat de 
vermogensrechten op onstoffelijke voorwerpen in het BW een uitputtende 
regeling zouden krijgen. Een dergelijke verwachting van de wetgever leek achter-
haald, omdat het er lang naar uitzag dat Boek 9 over de rechten op de voortbreng-
selen van de geest nooit geschreven zou worden.82 Het schijnt dat thans echter het 
voornemen bestaat dit project toch ter hand te nemen.  
 Wanneer een intellectuele eigendomswet derhalve niet in de 
overdraagbaarheid van een bepaald recht voorziet, is dit niet overdraagbaar.83 
Hier wreekt zich dat Boek 9 van het Nieuw BW nog niet van de grond gekomen 
is. Dit treft met name de ongeschreven intellectuele eigendomsrechten, die 
zodoende naar huidig burgerlijk recht niet overdraagbaar zijn, omdat deze rechten 
immers niet op een wet gebaseerd zijn en er derhalve evenmin een wettelijke 
bepaling is aan te wijzen die in de overdraagbaarheid voorziet. Dergelijke rechten 
lenen zich zodoende niet voor overdracht, hoewel zij veelal een grote econo-
mische waarde vertegenwoordigen en een belangrijke rol in het (rechts)verkeer 
spelen. 
 
8.5.3 GEVOLGEN NIET-OVERDRAAGBAARHEID 
 
De gevolgen van het niet-overdraagbaar zijn van rechten op een aantal 
onstoffelijke voorwerpen dienen overigens niet te zeer gedramatiseerd te worden. 
De praktijk kan ook bij gebreke van de mogelijkheid van overdracht als zodanig 
wèl enigszins uit de voeten. De overdracht kan benaderd worden door een over-
eenkomst waarbij de ene partij op zich neemt bepaalde activiteiten te staken en de 
andere partij in de gelegenheid te stellen die activiteiten en de daarbijbehorende 
rechten en verplichtingen over te nemen.84 De verschillen met een eigenlijke over- 

 

                                                 
81 Zie: art. 3:2 en art. 5:1 BW.  
82 Vgl. Cohen Jehoram, NJB 1983, p. 1212-1216: Hijma/Olthof, 1990, nr 1; Hartkamp, 1990, nr 9. Ook Boek 2 

en Boek 3 BW bevatten overigens géén uitputtende regeling van de overige rechten op onstoffelijke goederen. 
Wat bijvoorbeeld in Boek 2 en Boek 3 uiteindelijk evenmin een regeling - laat staan een uitputtende - heeft 
gevonden is de algemeenheid van goederen. Vgl. Parl. Gesch. Boek 3, 1981, p. 97-104; Van Engelen, NJB 
1991, p. 432.  

83 Zie: Van Engelen, NJB 1991, p. 431; Quaedvlieg, 1991, p. 487; Grosheide/Hartkamp, Informatierecht/AMI 
1991, p. 214; Snijders, AA 1991, p. 1095; Gielen/Wichers Hoeth, 1992, nr 765. 

84 Vgl. bijv.: Van Mourik, TVVS 1977, p. 1, Verkade, BIE 1985, p. 258-263. 
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dracht kunnen dan marginaal zijn. Een overdracht is immers in essentie niet meer 
dan een ontruiming van een juridische positie ten gunste van een ander.85  
 Deze constructie schiet echter tekort wanneer de rechtsopvolger tegenover 
een derden aanspraak zal moeten kunnen maken op rechten, die ontstaan zijn 
vóór de overeenkomst van staking, hetgeen met name bij onderscheidingsmid-
delen van belang zal zijn.86 Ook in geval van overlijden van de oorspronkelijke 
rechthebbende schiet deze constructie tekort omdat dan het recht niet aan een 
rechtsopvolger kan worden overgedragen en dat recht dan met het overlijden van 
de belanghebbende een einde neemt, ook wanneer het recht in beginsel een 
langere duur zou kunnen hebben, zoals de Hoge Raad in zijn Elvis Presley-arrest 
mogelijk achtte.87

 De omstandigheid dat deze constructie in een aantal gevallen eenzelfde 
rechtsgevolg teweeg kan brengen als in geval van een eenvoudige overdracht 
illustreert overigens alleen maar het kunstmatige karakter van het uitsluiten van 
de overdraagbaarheid. Dit leidt tot een vreemd soort hypocrisie, met als 
belangrijk nadeel dat de rechtspraktijk niet in staat zal zijn vorm te geven aan wat 
in het maatschappelijk leven realiteit is, zonder dat daar een zwaarwegende reden 
voor aan te wijzen valt.88  
 Een belangrijk gevolg van de onmogelijkheid van overdracht van 
ongeschreven rechten op onstoffelijke voorwerpen is ook nog daarin gelegen dat 
op deze rechten evenmin beperkte rechten gevestigd kunnen worden. Van een 
beperkt recht is sprake in geval van een afsplitsing van een (moeder)recht.89 
Ingevolge artikel 3:81 lid 1 BW kan een recht alleen maar met een beperkt recht 

 
85 Vgl. J.C. van Oven, 1953, p. 16: Kortom, rechtsoverdracht is ontruiming ener juridische positie van de een 

tegenover de ander en het woord vervreemding, `alienatio', geeft dit plastisch weer: het object wordt, door de 
vervreemding, een ding van een ander, een vreemd ding. Anders gezegd, een `recht overdragen' is een beeld, 
een metafoor, ..., en de betekenis is dezelfde. 

86 Gielen/Wichers Hoeth (1992, nr 765) bagataliseren dit probleem daar zij menen dat uit de Cow Brand-
jurisprudentie afgeleid kan worden dat rechten van een voorgebruiker overdraagbaar werden geacht. Daarge-
laten in hoeverre dat al uit die jurisprudentie kan worden afgeleid, miskennen zij m.i. dat die jurisprudentie 
slechts ziet op oud Nederlands burgerlijk recht, terwijl het nieuw Nederlands burgerlijk recht een dergelijke 
overdraagbaarheid nu juist uitsluit. Voor zover zij - impliciet - van oordeel mochten zijn dat dit slechts een 
zaak van Benelux-recht mocht zijn, zij opgemerkt dat het mij vooralsnog een gewaagde stelling lijkt dat deze 
overdraagbaarheid geen zaak van Nederlands maar van Benelux recht is, en dat het Benelux recht overdraag-
baarheid wel mogelijk acht. Art. 11 BMW heeft immers slechts betrekking op een gedeponeerd merk. Zie ook: 
Van Nispen, BIE 1992, p. 282. 

87 HR 24 februari 1989, NJ 1989, 701 (Elvis Presley). 
88 Vgl. Gerbrandy, 1954, p. 3. Zie ook: Grosheide/Hartkamp, Informatierecht/AMI 1991, p. 214. 
89 Art. 3:8 BW: Een beperkt recht is een recht dat is afgeleid uit een meer omvattend recht, hetwelk met het 

beperkte recht is bezwaard. Vgl. Toelichting Meijers, Parl. Gesch. Boek 3, art. 3.1.1.7, p. 93: (...), bij een 
beperkt is één hoofdrecht aanwezig waarvan het beperkte recht is afgezonderd en hetwelk bij het wegvallen 
van het beperkt recht weer zijn volle inhoud krijgt. Zie ook: Rank Berenschot, 1992, p. 104-115. 
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bezwaard worden, wanneer dat recht overdraagbaar is.90 Onder beperkte rechten 
verstaat men bijv. het recht van vruchtgebruik.91 Overdraagbaarheid nu is een 
`conditio sine qua non' voor de vestiging van een beperkt recht. Dit brengt 
zodoende met zich dat evenmin beperkte rechten op ongeschreven rechten 
mogelijk zijn. Dit lijkt ook nadelig voor de rechthebbende te zijn omdat zodoende 
ook de eventuele (zekerheids)rechten die hij aan banken en andere crediteuren 
kan verstrekken beperkt worden, hetgeen de financiering van deze  ─  veelal 
innoverende  ─  activiteiten nodeloos kan bemoeilijken. Een recht van vruchtge-
bruik of pandrecht zal zodoende niet verleend kunnen worden, zonder dat ook 
daar een duidelijk argument voor gegeven kan worden.  
 
8.5.4 RECHTSPRAAK 
 
Het aantal uitspraken over de overdraagbaarheid van ongeschreven subjectieve 
rechten  ─  naar oud of huidig burgerlijk recht  ─  is zeer beperkt. 
 In zijn beschikking van 29 juni 1916 oordeelde de Hoge Raad92 dat een han-
delsnaam niet overdraagbaar was, omdat hij er van uitging dat naar het 
toenmalige recht  ─  voorafgaand aan de Handelsnaamwet 1921  ─  de handels-
naam niet kon worden aangemerkt als een object van een subjectief recht.93

 Het Hof Den Bosch oordeelde vervolgens nog in zijn arrest van 18 september 
1990  ─  onder verwijzing naar het Elvis Presley-arrest  ─  dat krachtens het 
bepaalde in art. 21 Aw het portretrecht alleen aan de geportretteerde of diens 
nabestaanden toekomt, zodat het gebruik daarvan geen onrechtmatige daad 
opleverde tegenover licentiehouders van de geportretteerde pop-artiesten 
Madonna, Michael Jackson, George Michael en Tina Turner. Het Hof overwoog 
nog wel dat vanwege de toegenomen commerciële betekenis van het portretrecht 
in de literatuur bepleit is het recht van de geportretteerde als bedoeld in art. 21 
vatbaar te maken voor overdracht, bijvoorbeeld aan licentiehouders of distribu-

 

                                                 
90 Zie: Toelichting-Meijers ad art. 3.4.1.2., Parl. Gesch. Boek 3, p. 309: Vestiging van een beperkt recht is een 

beschikken over een gedeelte van de bevoegdheden, die aan hem, die het recht vestigt, toekomen. Mitsdien 
moet degene, die een beperkt recht vestigt, de bevoegdheid hebben over zijn recht te beschikken, m.a.w. zijn 
recht moet overdraagbaar zijn. Vgl. ook: Hartkamp, 1990, nr 43; Schoordijk, 1986, p. 241.  

91 Zie Toelichting Meijers ad art. 3.1.1.7 BW (Parl Gesch. Boek 3, 1981, p. 93: De beperkte rechten zijn afge-
splitste rechten, die, hetzij bij ieder overdraagbaar vermogensrecht kunnen voorkomen - vruchtgebruik en 
pandrecht -, hetzij alleen bij rechten op bijzondere voorwerpen: erfdienstbaarheid, erfpacht en grondrente bij 
het recht op onroerende goederen; vertaal- en reproductierechten bij auteursrechten; een licentie bij het 
octrooirecht, enz.; Vgl. Schoordijk, 1986, p. 15. Op de vraag in hoeverre de licentie een beperkt recht kan zijn 
ga ik nader in in paragraaf 7.6. 

92 HR 29 juni 1916, NJ 1916, 866 (Fuchs). 
93 HR: Dat de naam van een persoon niet is een voorwerp van eigendom en al zoo niet is eene voor verkoop en 

levering vatbare zaak, en zulks ook niet wordt door het feit dat iemand onder dien naam, zij het ook met 
eenige wijziging of verklaring, handel drijft. 
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teurs. Het Hof meende echter dat deze materie zich niet leende om in een kort 
geding als geldend recht te worden geïntroduceerd, omdat de uitwerking van een 
dergelijke regel door de wetgever te maken keuzes zou vergen, onder meer over 
de wijze waarop het aldus overdraagbare recht weer een einde neemt. 
 Deze motivering overtuigt naar mijn mening niet. Het Hof lijkt geen 
duidelijk onderscheid te maken tussen overdracht en het verstrekken van een 
enkele licentie c.q. toestemming aan een licentiehouder of distributeur. 
Belangrijker is echter dat wanneer het portretrecht als zodanig reeds erkenning 
heeft gevonden en dit recht in wezen ook een subjectief recht vormt,94 dit recht 
naar oud burgerlijk recht in beginsel overdraagbaar is, tenzij de wet of de aard 
van het recht zich daartegen zou verzetten. Dat de aard van het recht zich tegen 
overdracht verzet kan niet worden aangenomen.95 De enkele omstandigheid dat de 
duur van dit recht wellicht niet met zekerheid vaststaat, lijkt  ─  in het bijzonder 
ook gelet op het Elvis Presley-arrest van de Hoge Raad  ─  niet een dermate 
beletsel te hoeven vormen dat om die reden de overdraagbaarheid uitgesloten 
geacht zou moeten worden. 
 
8.5.5 CONCLUSIE 
 
Art. 3:83 lid 3 BW sluit de overdraagbaarheid van ongeschreven rechten op 
onstoffelijke voorwerpen uit, tenzij de wet anders bepaalt. Daardoor is sprake van 
een fundamentele breuk met het oude burgerlijke recht, dat de regel kende dat een 
recht overdraagbaar is, tenzij de wet of de aard van het recht zich daartegen 
verzet. Deze regel heeft steeds naar tevredenheid gefunctioneerd.  
 Niet alleen wordt zodoende naar huidig burgerlijk recht de over-
draagbaarheid van dergelijke rechten uitgesloten, maar het systeem van het nieuw 
burgerlijk recht brengt tevens met zich dat evenmin beperkte rechten op 
dergelijke rechten gevestigd kunnen worden, hetgeen de ontwikkeling en 
exploiteerbaarheid van de objecten van deze vermogensrechten eveneens ernstig 
kan belemmeren, gelet op de moeilijkheden die dit bijv. bij financiering kan 
opleveren. 
 Principiële of zwaarwegende argumenten voor deze drastische ingreep 
ontbreken, terwijl de gevolgen toch verstrekkend zijn. In het bijzonder de 
ontwikkeling van ongeschreven rechten zal zodoende ernstig belemmerd kunnen 
worden. Hierdoor bestaat het risico dat het burgerlijk recht zonder ingrijpen van 
de wetgever op korte termijn niet meer naar behoren in staat zal zijn de verdere 

 
94 Vgl. ook: Schuit, Informatierecht/AMI 1992, p. 10. 
95 Anders Verkade, die in zijn noot bij dit arrest (Informatierecht/AMI 1991, p. 48) met het Hof van oordeel is 

dat een wettelijke regeling voor overdracht onontbeerlijk zou zijn. 
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maatschappelijke ontwikkelingen op dit terrein adequaat te volgen.96 In een tijd 
dat het begrip wetgever-plaatsvervanger volledig is ingevoerd, lijkt het niet 
verstandig om de rechtsontwikkeling volledig van de wetgever afhankelijk te 
maken. Het resultaat daarvan zal waarschijnlijk een verstarring van het recht 
opleveren, hetgeen ook niet strookt met de bedoelingen van de BW-wetgever. 
 Tevens komen zodoende de gerechtvaardigde belangen van derden in de 
knel, doordat dit systeem bijv. de armslag van een curator in geval van een 
faillissement ernstig zal beperken. Bij gebreke van de mogelijkheid van 
overdracht of het verlenen van een beperkt recht zal de curator immers moeilijk 
in staat zijn bepaalde vermogensbestanddelen  ─  die wellicht in de periode voor 
het faillissement wel de reden waren om bepaalde kredieten te verlenen  ─  te 
gelde te maken, hetgeen de belangen van crediteuren nodeloos benadeelt. 
 Bij gebreke van overtuigende argumenten voor invoering van dit nieuwe 
regime  ─  en gezien de duidelijke nadelen daarvan  ─  lijkt het dan ook 
verstandiger art. 3:83 BW zodanig te wijzigen dat het aansluit bij het oude recht. 
Dit heeft immers steeds naar tevredenheid gefunctioneerd en biedt zowel aan de 
wetgever als aan de rechter alle ruimte om ongewenste ontwikkelingen tegen te 
gaan. Het komt mij dan ook voor dat het raadzaam is om lid 1 van artikel 3:83 
BW als volgt te redigeren: vermogensrechten zijn overdraagbaar, tenzij de wet of 
de aard van het recht zich tegen een overdracht verzet. Lid 3 van dit art. kan dan 
komen te vervallen. 
 
8.6 LICENTIE 
 
Een substantieel deel van de door intellectuele eigendomsrechten beschermde 
immateriële objecten wordt in belangrijke mate geëxploiteerd door middel van 
licenties. Dit doet de vraag rijzen of het exploiteren door middel van licenties 
evenzeer mogelijk is bij ongeschreven intellectuele eigendomsrechten en wat de 
aan die licenties verbonden rechtsgevolgen kunnen zijn. 
 In aanmerking nemende dat met licenties grote economische belangen 
gemoeid kunnen zijn, is het bevreemdend dat over het rechtskarakter van de 
licentie onduidelijkheid bestaat en weinig literatuur voorhanden is. Ik heb hierbij 
in het bijzonder het oog op de eventuele zakenrechtelijke of  ─  in de 
terminologie van het huidige burgerlijk recht  ─  goederenrechtelijke werking van 
de licentie. Anders dan een dergelijke term suggereert, kan men niet aan de hand 
van één criterium uitmaken of sprake is van een goederenrechtelijk recht. Zoals 

 

                                                 
96 Evenzo: Cohen Jehoram, 1963, p. 139 en Idenburg, 1980, stelling 8. 
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zo vaak in het civiele recht kan men slechts een aantal karakteristieke kenmerken 
formuleren waaraan het normaal-type van een dergelijk recht pleegt te voldoen.97  
 Tot de karakteristieke kenmerken behoort onder meer een exclusieve 
werking, zodat iedere derde zich van een inbreuk op het recht dient te 
onthouden.98 Een goederenrechtelijk recht verschaft de rechthebbende primair 
heerschappij over het object van het recht in plaats van een vordering jegens één 
of meer personen.99 Deze heerschappij over het object van het recht brengt 
evenzeer met zich dat een goederenrechtelijk recht kan worden uitgeoefend, 
ongeacht waar het object van dat recht zich bevindt. Er is met andere woorden 
sprake van zaaksgevolg, ofwel droit de suite.100  
 Kenmerkend voor goederenrechtelijke werking is evenzeer dat een recht 
waarop een goederenrechtelijk recht betrekking heeft met dat recht bezwaard is; 
een goederenrechtelijke recht is een beperkt recht in de zin van artikel 3:8 BW. 
Daardoor wordt de rechthebbende op het oorspronkelijke recht waarop het 
beperkte recht rust in zijn beschikkingsbevoegdheid beperkt. Een 
goederenrechtelijk recht heeft ook prioriteit, zodat de vestiging van ander 
goederenrechtelijk recht aan de rechthebbende op het beperkte recht niet kan 
worden tegengeworpen.101 De rechthebbende op een goederenrechtelijk recht kan 
zodoende evenmin in de uitoefening van zijn recht worden gestoord door 
rechtsopvolgers van de rechthebbende die het goederenrechtelijke recht vestigde. 
Deze rechtsopvolgers zijn gehouden het beperkte recht te respecteren. Dit geldt 
evenzeer voor de curator in geval van een faillissement van de rechthebbende op 
het recht dat met een beperkt recht bezwaard is.102 De rechthebbende op een 
goederenrechtelijk recht is namelijk separatist in geval van een faillissement. 
 Het goederenrechtelijke recht heeft echter geen vastomlijnd kader, noch naar 
huidig BW, noch naar oud burgerlijk recht. De vraag of de licentie daadwerkelijk 
als een zakenrechtelijk of goederenrechtelijk recht kan worden aangemerkt zou 
op zich dan ook in het midden kunnen blijven, nu dit begrip geen strak 
gedefinieerde betekenis heeft en daaraan ook geen vastomlijnde rechtsgevolgen  

 
97 Vgl. Meijers, 1948, p. 30; Asser-Mijnssen-De Haan, 3-I, 1992, nr 4 en nr 28-30; Hijma/Olthof, 1990, nr 104; 

Rank-Berenschot, 1992, p. 65.  
98 Vgl. Asser-Mijnssen-De Haan, 3-I, 1992, nr 29; Hijma/Olthof, 1990, nr 104; Rank-Berenschot, 1992, p. 65. 
99 Vgl. Rank-Berenschot, 1992, p. 40-60. 
100 Vgl. Rank-Berenschot, 1992, p. 38, p. 56 en p. 66. 
101 Vgl. Rank-Berenschot, 1992, p. 38, p. 66 en p. 109. 
102 Vgl. Rank-Berenschot, 1992, p. 140-143. 
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verbonden zijn.103 Wèl is het voor de algemene systematiek van het civiele recht 
en de samenhang tussen het intellectuele eigendomsrecht en het algemeen 
vermogensrecht niet zonder belang om te bezien in hoeverre van overeenstem-
ming tussen de goederenrechtelijke rechten in ruime zin en intellectuele eigen-
domsrechten en daarop rustende rechten sprake is c.q. kan zijn. Ook hierbij dient 
naar mijn oordeel voorop te staan dat de classificatie van de rechtsstof slechts een 
hulpmiddel is voor het inzichtelijk maken van de problematiek, maar geen doel 
op zichzelf behoort te zijn.104  
 
8.6.1 LICENTIE IN ENGE EN RUIME ZIN 
 
Wanneer men het rechtskarakter van de licentie wil bezien dient men uiteraard 
eerst stil te staan bij de vraag wat men onder een licentie verstaat. Men kan de 
licentie omschrijven als een overeenkomst waarbij de rechthebbende op een 
intellectueel eigendomsrecht aan een derde de bevoegdheid verleent handelingen 
te verrichten, die hij bij gebreke van die toestemming niet zou mogen verrich-
ten.105 Op deze omschrijving valt echter het nodige af te dingen, omdat ook hier 
niet één criterium kan worden aangegeven dat als leidraad kan worden gehan-
teerd.106 Voor een betere begripsvorming, wil ik een onderscheid maken tussen de 
licentie in enge zin, enerzijds, en de licentie in ruime zin, anderzijds.  

 

                                                 
103 Hijma/Olthof (1990, nr 104) stellen zich op het standpunt dat het domein van de intellectuele eigendom niet 

tot het goederenrechtelijk domein behoort, daar daarvoor vereist zou dat het recht betrekking heeft op een zaak 
- in de zin van stoffelijk voorwerp (art. 3:2 BW)- of een vermogensrecht. Rechten op immateriële voorwerpen 
vallen daarmee af. Er is echter bij gebrek aan een duidelijk rechtsgevolg naar mijn oordeel echter geen direct 
belang bij deze kwestie. Vgl. ook: Asser-Mijnssen-De Haan, 3-I, 1992, nr 28-30 en Rank-Berenschot, 1992, p. 
320.  

104 Vgl. Rank-Berenschot, 1992, p. 4-9. 
105 Het normaal-type van een licentie ziet op het verlenen van bevoegdheden die onder de reikwijdte van een 

intellectueel eigendomsrecht vallen. De uitzondering wordt gevormd door de know how-licentie. In aanmer-
king nemende dat de rechthebbende op know how geen exclusief recht tegenover derden kan inroepen, speelt 
terzake van de know how-licentie evenmin in hoeverre daaraan wellicht exclusieve werking tegenover derden 
kan toekomen. Wèl is ook voor de know how-licentie van belang in hoeverre deze wellicht als beperkt recht 
kan worden aangemerkt. Deze kwestie lijkt in beginsel los te staan van de vraag in hoeverre aan know how 
exclusieve bescherming toekomt en vooralsnog komt het mij voor dat de know how-licentie op dit punt in 
beginsel op dezelfde wijze als een licentie onder een intellectueel eigendomsrecht kan worden behandeld. 

106 Alleen art. 33 lid 1 Row bevat een beschrijving van de licentie, luidende: Door een licentie wordt van de 
octrooihouder de bevoegdheid verkregen handelingen te verrichten, die volgens art. 30 aan anderen dan hem 
niet vrij staan. Daarmee beoogt de wetgever m.i. geenszins een uitputtende definitie van de licentie te geven, 
maar vooral aan te geven aan welke overeenkomst de in die wet voorziene rechtsgevolgen verbonden zijn.  

 De BMW, BTMW, Aw, ZPW en Chipswet bevatten in het geheel geen omschrijving van de licentie, alhoewel 
die wetten daaraan wel rechtsgevolg verbinden. Dit geldt evenzeer voor per 1 januari 1993 in werking 
getreden Wet Bestrijding Namaakprodukten. Zie ook: Hoyng, 1988, p. 73; Quaedvlieg, 1991, p. 487 e.v.; 
Gielen/Wichers Hoeth, 1992, nr 780 e.v. 
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 Onder een licentie in enge zin versta ik de overeenkomst die ziet op een in 
licentie geven van het concrete immateriële object van het desbetreffende 
intellectuele eigendomsrecht, waarbij de licentienemer daadwerkelijk de 
bevoegdheid wordt toegekend om  ─  geheel of gedeeltelijk  ─  het object van dat 
recht te exploiteren.107 Kenmerkend voor deze licentie is dat deze betrekking heeft 
op het wezen van het door de rechthebbende gelicentieërde recht, omdat de 
exploitatie van het concrete immateriële object centraal staat. De licentienemer 
treedt zodoende gedeeltelijk  ─  of in geval van een exclusieve licentie 
(nagenoeg) geheel  ─  in de plaats van de rechthebbende. De licentie in enge zin 
beoogt de licentienemer, evenals de rechthebbende zelf, een zekere heerschappij 
over het object van het recht te verschaffen. Typerend voor deze licentie is dan 
ook dat deze ten doel heeft de licentienemer de plaats van de rechthebbende te 
verschaffen. Dit is met name de situatie in geval van een exclusieve licentie, 
waarbij de licentienemer als plaatsvervanger van de rechthebbende op het 
intellectuele eigendomsrecht kan worden gezien en als zodanig aan het 
economisch verkeer deelneemt. 
 Deze licentie in enge zin wil ik onderscheiden van de licentie in ruime zin. 
Daarvan is sprake wanneer de rechthebbende op een intellectueel eigendomsrecht 
niet het recht verstrekt om het concrete immateriële object van zijn recht geheel 
of gedeeltelijk te exploiteren, maar alleen maar toezegt niet op te zullen treden 
tegen een derde die een object exploiteert dat al dan niet binnen de bescher-
mingsomvang van het intellectuele eigendomsrecht valt. Deze derde verricht dan 
weliswaar handelingen waartegen de rechthebbende zich wellicht zou kunnen 
verzetten, maar de overeenkomst tussen deze partijen heeft niet ten doel de 
licentienemer tot een plaatsvervanger van de rechthebbende te maken. De 
overeenkomst beoogt ook niet een gedeelte van de heerschappij over het concrete 
immateriële object aan de licentienemer te verschaffen, maar ziet primair op het 
creëren van aanspraken tussen de licentienemer en de rechthebbende. Een 
dergelijke overeenkomst dient in beginsel slechts te worden gezien als een niet-
aanvalsverdrag c.q. beperkt zich tot het verlenen van toestemming, waaraan de 
licentienemer de rechthebbende kan houden. De licentie in ruime zin ziet op de 
wijze waarop de rechthebbende/licentiegever zijn intellectuele eigendomsrecht al 
dan niet jegens de licentienemer zal uitoefenen. Een dergelijke toezegging c.q. 
licentie kan naar zijn aard zowel van toepassing zijn op een object dat volledig 
onder de beschermingsomvang van het intellectuele eigendomsrecht valt, als ook 
op een voorwerp dat mogelijk geheel of gedeeltelijk buiten de 
beschermingsomvang valt; een grens die overigens ook niet steeds scherp te 
trekken is.  

 
107 Vgl. Gielen/Wichers Hoeth, 1992, nr 784 en nr 789-793. 

334   
Van Engelen – Prestatiebescherming - 1994 



Hoofdstuk 8: Rechtskarakter 

 Ook voor dit onderscheid tussen de licentie in enge en in ruime zin past 
overigens de kanttekening dat de juridische praktijk gecompliceerder is dan 
zodoende gesuggereerd wordt. In de praktijk zullen zich vele mengvormen 
kunnen voordoen.108 Dat doet echter aan de waarde van dit onderscheid niet af. 
De aard van de verleende licentieovereenkomst is bij deze beide vormen immers 
wezenlijk anders en rechtvaardigt dat eventueel ook het rechtskarakter van de 
licentie anders zou kunnen zijn. Bovendien kan dit onderscheid voor helderheid 
in de discussie zorgen. Zo is een belangrijk deel van de  ─  hierna nog aan de 
orde komende  ─  controverse tussen Drucker en Telders over de exclusieve 
werking van de licentie terug te voeren tot de omstandigheid dat Drucker bij de 
licentie vooral het oog had op wat ik als een licentie in enge zin kwalificeer, 
terwijl Telders de licentie veel meer zag als een niet-aanvalsverdrag, ofwel een 
licentie in ruime zin.109  
 De licentie in ruime zin is naar zijn aard niet direct gebonden aan de 
exploitatie van de object van het intellectuele eigendomsrecht en onderscheidt 
zich in beginsel niet van enige andere toezegging c.q. persoonlijk recht. De 
licentie in enge zin daarentegen raakt het wezen van de exclusieve exploitatie-
rechten van de rechthebbende en ziet op een verplichting die specifiek betrekking 
heeft op een intellectueel eigendomsrecht. Derhalve lijkt het vooralsnog 
aannemelijk dat in het bijzonder de licentie in enge zin zich wellicht anders laat 
kwalificeren dan een reguliere persoonlijke verbintenis uit overeenkomst. In het 
navolgende concentreer ik mij om die reden op de licentie in enge zin. Wanneer 
ik daarbij ook spreek over een licentie, dan heb ik het oog op de licentie in enge 
zin, tenzij anders aangegeven.  
 
8.6.2 VORDERINGSRECHT 
 
Vertrekpunt voor de beoordeling van de juridische positie van de licentie dient te 
zijn dat een licentie, zowel een licentie in ruime als een licentie in enge zin, in 
ieder geval moet worden aangemerkt als een vorderingsrecht van de 
licentienemer op de licentiegever.110 De rechthebbende op een intellectueel eigen-
domsrecht geeft de licentienemer toestemming om handelingen te verrichten, die 
deze laatste bij gebreke van deze toestemming mogelijk niet zou mogen verrich-
ten. Keerzijde daarvan is dat de licentienemer derhalve een vorderingsrecht op de 
rechthebbende heeft, inhoudende dat de licentienemer van de licentiegever kan 

 

                                                 
108 Zie ook: Haardt, BIE 1948, p. 146; Gielen/Wichers Hoeth, 1992, nr 786 e.v. 
109 Vgl. Drucker, 1924, no 378 en no. 394 en Telders, 1946, p. 370, no. 342. Zie daarover ook: Buddingh de 

Voogt, RM 1948, p. 67 e.v. 
110 Vgl. Hoyng, 1988, p. 82; Quaedvlieg, 1991, p. 487 en de daar aangegeven literatuur. 
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vorderen dat deze zijn toezegging nakomt en de licentienemer niet zal storen bij 
de uitoefening van de hem toegestane handelingen. 
  Dit vorderingsrecht is een relatief recht; een recht om van een bepaalde 
persoon (de rechthebbende) een prestatie (het gedogen) te verkrijgen.111 Evenals 
naar oud burgerlijk recht legt het nieuw burgerlijk recht geen strobreed in de weg 
aan het aangaan van een dergelijke contractuele verplichting, zodat er in dit 
opzicht weinig is veranderd door de invoering van boek 3 of boek 6 BW.112

 
8.6.3 EXCLUSIEVE WERKING? 
 
Een licentie is echter niet alleen van betekenis tussen contractspartijen. Een 
licentienemer zal er als plaatsvervanger van de rechthebbende evenzeer als de 
rechthebbende zelf behoefte aan hebben om in rechte tegen een aantasting van 
zijn heerschappij over de exploitatie van het concrete immateriële object door een 
inbreukmaker op te kunnen treden. Als licentienemer en belanghebbende bij de 
exploitatie van het object van het intellectuele eigendomsrecht ondervindt hij 
immers evenzeer als de rechthebbende schade van een inbreuk op het exclusieve 
recht.  
 In een aantal gevallen zal het zelfs zo zijn dat de (exclusieve) licentienemer 
mogelijk als enige de exploitatie van een intellectueel eigendomsrecht ter hand 
heeft genomen en de licentie-overeenkomst eventueel zo is ingericht dat de recht-
hebbende zelf geen of nauwelijks belang heeft bij optreden tegen een inbreuk-
maker. Dit zal bijv. het geval zijn wanneer de licentienemer een vergoeding 
verschuldigd is, die niet aan een door de licentienemer gerealiseerde omzet of 
winst verbonden is, maar uit een gefixeerd bedrag bestaat. Wanneer de 
licentieovereenkomst onverhoopt niet mocht voorzien in een adequaat instrument 
voor de licentienemer om de rechthebbende tot actie  ─  of het afgeven van een 
procesvolmacht  ─  te bewegen, zal een actie van de licentienemer tegen de 
inbreukmaker slechts gebaseerd kunnen worden op de licentie zelve.113  

 
111 Vgl. Asser-Hartkamp, 4-I, 1992, nr 6; Asser-Mijnssen-De Haan, 3-I, 1992, nr 23; Rank-Berenschot, 1992, p. 

101. 
112 De in NJB 1991, p. 434, door mij geplaatste kanttekeningen bij de bestaanbaarheid van licenties onder het 

nieuwe burgerlijke recht op niet-overdraagbare rechten op bijv. know how of niet-gedeponeerde merken, 
behoeft derhalve enige nuancering. Naar huidig BW is niet de bestaanbaarheid van dergelijke licenties 
kwestieus. Licenties zullen echter bij gebreke van een wettelijke bepaling die in de overdraagbaarheid van het 
bewuste recht voorziet, niet de status van een beperkt recht kunnen verwerven. Zie daarover nader § 8.6.4. 

113 Hierbij kan de relativerende kanttekening worden geplaatst dat het toch doorgaans ook in het belang van de 
rechthebbende zal zijn om tegen inbreukmakers op te treden en deze dat veelal dan ook wel zal doen. Verkade 
(O.M., 1986, nr 12 sub e) merkt echter terecht op dat men ook rekening dient te houden met nogal eens 
voorkomende praktische problemen, zoals verhindering van de - wellicht buitenlands gevestigde - recht-
hebbende om snel op te treden door afwezigheid, administratieve problemen in de organisatie in de organisatie 
van de rechthebbende, en dergelijke laag-bij-de-grondse maar praktisch lastige kwesties. Zie ook: Wichers 
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 De vraag rijst in hoeverre aan de licentie werking tegenover derden  ─  ofwel 
exclusieve werking114  ─  toekomt, zodat de licentienemer op grond van zijn 
licentie een verbods- en/of schadevergoedingsactie tegen een derde kan instel-
len.115  

 

                                                                                                                                   

 Wanneer men de licentie enkel als een vorderingsrecht aanmerkt, komt 
daaraan in beginsel geen exclusieve werking toe. De hoofdregel in ons burgerlijk 
recht is immers dat overeenkomsten slechts verbintenissen vestigen tussen de 
partijen die de overeenkomst aangaan.116 Aan de licentie als vorderingsrecht komt 
slechts een relatieve werking toe: de licentienemer heeft slechts een verbintenis 
met de licentiegever. Voor derden ontstaan door het bestaan van deze verbintenis 
in beginsel geen verplichtingen ten opzichte van de licentienemer of licen-
tiegever. De enkele omstandigheid dat de rechthebbende aan de licentienemer 
toestemming heeft verleend om bepaalde handelingen te verrichten  ─  ofwel het 
enkele bestaan van een vorderingsrecht van de licentienemer  ─  brengt als regel 
nog niet met zich dat de licentienemer van derden kan vorderen dat zij zich 
onthouden van hetgeen waartoe hij door de licentie gemachtigd is.117 Zoals 
degene die van zijn buurman toestemming heeft om door diens tuin te wandelen 
op die grond nog niet het recht toekomt derden een dergelijke wandeling te 
verbieden, zal ook de enkele omstandigheid dat men toestemming heeft van een 
rechthebbende op een intellectueel eigendomsrecht niet met zich brengen dat men 
derden hetzelfde kan ontzeggen. De overeenkomst waardoor de licentie gevestigd 
wordt doet als iedere overeenkomst in beginsel slechts rechten en verplichtingen 
tussen partijen ontstaan.118 Werking tegenover derden komt in beginsel slechts toe 
aan  ─  en is ook juist kenmerkend voor  ─  een absoluut recht.119 Zo kan zal men 

 
Hoeth, NJB 1962, p. 604; Teyl/Holzhauer, 1991, p. 84. 

114 Vgl. Asser-Mijnssen-De Haan, 3-I, 1992, nr 1 en nr 22; Hijma/Olthof, 1990, nr 16 en nr 104; Quaedvlieg, 
1991, p. 488 en Rank-Berenschot, 1992, p. 69-99.  

 Ik spreek in dit verband slechts over exclusieve werking en niet over goederenrechtelijke of absolute werking 
of rechten, daar onder deze laatste twee begrippen tevens een beperkt recht wordt verstaan. In aanmerking 
nemende dat het burgerlijke recht een gesloten systeem van beperkte rechten kent (art. 3:8 en art. 3:81 BW) 
waar de licentie in beginsel buiten valt, is het raadzaam een onderscheid te hanteren tussen exclusieve werking 
en de vraag of sprake is van een beperkt recht. Bij een beperkt recht speelt ook de verhouding tot de rechtheb-
bende op het met het beperkte recht bezwaarde recht een rol, hetgeen bij exclusieve werking tegenover derden 
in beginsel niet aan de orde is. Vgl. Rank-Berenschot, 1992, p. 104. 

115 Vgl. Wichers Hoeth, NJB 1962, p. 604; Verkade, O.M., 1986, nr 12 (e); Rank-Berenschot, 1992, p. 127 e.v. 
116 Vgl. HR 3 maart 1905, W 8191 (Blaauboer/Berlips); Asser-Hartkamp, 4-II, 1993, nr 382; Hijma/Olthof, 1990, 

nr 494; Rank-Berenschot, 1992, p. 70. 
117 Vgl. Wichers Hoeth, NJB 1962, p. 604; Komen/Verkade, Compendium, 1970, no. 106. 
118 Vgl. Asser-Hartkamp, 4-II, 1993, nr 382-384; Rank-Berenschot, 1992, p. 70. 
119 Deze beginselen laten overigens onverlet dat een overeenkomst c.q. het niet-nakomen van een contractuele 

verplichting onder omstandigheden wel rechtsgevolgen voor derden kan hebben. Zo kan het plegen van 
wanprestatie onder omstandigheden tevens onrechtmatig zijn tegenover een derde. Vgl. HR 3 mei 1946, NJ 
1946, 323 (Staat/Degens) en Asser-Hartkamp, 4-II, 1993, nr 383. Evenzo is het profiteren van wanprestatie als 
regel niet onrechtmatig, maar kan het dat onder bijkomende omstandigheden wel zijn. Vgl. HR 11 november 
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de hiervoor bedoelde wandelaar wèl kunnen aanspreken wanneer men daardoor 
in het genot van een erfdienstbaarheid wordt gestoord. 
 
8.6.3.1 OCTROOIRECHTELIJKE LITERATUUR 
 
Intellectuele eigendomsrechten zijn een  ─  relatief bezien  ─  recent fenomeen in 
ons burgerlijk recht. De ontwikkeling van de intellectuele eigendomsrechten, 
zoals wij die kennen, kwam pas goed op gang aan het eind van de vorige eeuw en 
het begin van deze eeuw met de totstandkoming van de Merkenwet van 1893, de 
Octrooiwet van 1910 en de Auteurswetten van respectievelijk 1881 en 1912. De 
licentie is als van deze intellectuele eigendomsrechten afhankelijk recht op zijn 
beurt evenzeer een recent fenomeen in het burgerlijk recht.  
 De Octrooiwet 1910 kende een aantal bepalingen over de licentie.120 De Mer-
kenwet van 1893 daarentegen kende  ─  evenals de Auteurswet van 1912  ─  
lange tijd geen bepalingen waarin over de licentie gesproken werd.121 Het behoeft 
tegen die achtergrond dan ook niet te verbazen dat het rechtskarakter van de 
licentie nog niet uitgekristalliseerd is.122

 Aangezien gedurende lange tijd alleen de Octrooiwet bepalingen over de 
licentie bevatte, werd de discussie over het rechtskarakter van de licentie vooral 
in de octrooirechtelijke literatuur gevoerd. Daarbij speelde het wettelijk kader van 
de (Rijks)octrooiwet uiteraard een belangrijke rol. Van belang is dat artikel 33 lid 
2 Row bepaalt dat een licentie tegenover derden geldig is nadat deze in de 
openbare registers van de Octrooiraad is ingeschreven. De vraag rijst uiteraard 
wat de reikwijdte van deze bepaling is.123 Dit artikel ziet in ieder geval op de 
werking van de licentie, zoals neergelegd in artikel 51 lid 8 Row124 en artikel 53 

 
1937, NJ 1937, 1096 (Kolynos); HR 12 januari 1962, NJ 1962, 246 (Nibeja/Grundig); HR 17 november 1967, 
NJ 1968, 42 (Pos/v.d. Bosch); HR 1 november 1991, NJ 1992, 423 (Cacharel/Geparo); HR 1 november 1991, 
NJ 1992, 424 (Cacharel/Trade Max). Zie ook: Verkade, O.M., 1986, nr 56; Asser-Hartkamp, 4-III, 1990, nr 
11; Rank-Berenschot, 1992, p. 74 e.v., p. 127. 

120 De artikelen 33 lid 2, 43 lid 5, 51 lid 5 en 53 lid 5 Ow, welke grosso modo overeenstemmen met de art. 33 lid 
2, 43 lid 4, 51 lid 8 en 53 lid 4 van de huidige Rijksoctrooiwet. 

121 Vgl. Telders, BIE 1935, p. 47; De Haan, BIE 1943, p. 18 en p. 109 en 1936, p. 655; Verhulst, 1947, p. 253. 
Bepalingen terzake van de licentie werden pas ingevoerd bij de wijziging van de Merkenwet van 1893 bij de 
wet van 21 december 1956, Stb. 681. Zie daarover Wichers Hoeth, NJB 1962, p. 597. De Auteurswet spreekt 
pas over de licentie - de sinds 1931 bestaande mogelijkheid van een `dwanglicentie' terzake van de omroep 
daargelaten - sinds 1 oktober 1989 in artikel 27a terzake van het vorderen van schadevergoeding en/of af-
dracht van winst en art. 28 terzake van het leggen van beslag. 

122 Vgl. Buddingh de Voogt, RM 1948, p. 66; Quaedvlieg, 1991, p. 487 e.v. 
123 Artikel 33 lid 3 Ow bepaalde: Een licentie kan, tenzij anders is bepaald, slechts met het bedrijf op anderen 

overgaan. Zie daarover: Drucker, 1924, p. 398. 
124 De te goeder trouw verkregen licentie op een nietigverklaard octrooi werkt tegen de houder een ouder octrooi 

die op grond van artikel 51 lid 1 sub e Row de nietigverklaring heeft verkregen (Zie: Van Nieuwenhoven 
Helbach, 1989, nr 449). Vgl. ook: art. 51 lid 5 Ow oud; Drucker, 1924, nr 392. 
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lid 4 Row,125 tegenover de in die bepalingen bedoelde latere rechtsopvolgers van 
de octrooihouder. Deze bepalingen geven aan de ingeschreven licentie het 
karakter van een beperkt recht door aan de licentie werking tegen de daar 
bedoelde rechtverkrijgenden te verlenen. Deze bepalingen hebben echter géén 
betrekking op de werking van de licentie tegenover derden-inbreukmakers.126 Op 
dergelijke derden ziet artikel 43 lid 4 Row dat aan de licentienemer een zelfstan-
dige vordering tot schadevergoeding of afdracht van winst toekent, wanneer hij 
tenminste de bevoegdheid daartoe heeft bedongen.127 Deze bepaling spreekt ech-
ter slechts over de vordering tot vergoeding van schade of afdracht van winst, 
maar niet over een verbodsvordering.  
 De vraag rijst derhalve of aan de licentiehouder een zelfstandige verbodsvor-
dering kan toekomen nu de wet daarin niet met zoveel woorden voorziet. Dit 
betreft derhalve de vraag in hoeverre de licentie een `goederenrechtelijk'  ─  of in 
de oude terminologie `zakenrechtelijk'  ─  karakter heeft in de zin dat daaraan 
exclusieve werking ten nadele van derden kan toekomen. 
  Moorrees sprak over de licentie als een absoluut en oneigenlijk zakelijk 
recht, zij het dat hij een zelfstandige verbodsvordering daarbij niet met zoveel 
woorden noemde.128  
  Drucker ging wel expliciet van het bestaan van een dergelijke bevoegdheid 
van de licentienemer uit. Daarbij baseerde hij zich niet op artikel 43 lid 5 (oud) 
Ow.129 Hij was van oordeel dat die bepaling geen zelfstandige vordering aan de 
licentiehouder toekende, maar slechts zag op de vordering van de octrooihouder, 
welke door de licentiehouder kon worden ingesteld wanneer de octrooihouder 
langer dan twee maanden stil had gezeten na bij exploit op de inbreuk gewezen te 
zijn.130 Hij zag de licentie zelve echter als een zakelijk recht en stond dan ook 

 

                                                 
125 Te goeder trouw vóór de inschrijving verkregen licenties blijven geldig tegen de nieuwe octrooihouder in 

geval van opeisching van het octrooi. Vgl. artikel 53 lid 5 Ow, waarover Drucker, 1924, nr 392. 
126 Zie ook: Buddingh de Voogt, RM 1948, p. 88. 
127 Tot 1978 was dit geregeld in lid 5 van artikel 43, waarin bepaald werd dat de licentiehouder of pandhouder 

zelfstandig de vordering tot schadevergoeding kon instellen, wanneer de octrooihouder langer dan twee 
maanden stil zat en bij exploit daarop door de licentie- of pandhouder was gewezen. Vgl. Drucker, 1924, no. 
393; De Haan, 1936, p. 549 en Telders, 1946, no. 369. 

128 Moorrees, deel I, 1912, p. 211. 
129 Zie de voorlaatste noot. 
130 Drucker, 1924, no 393, p. 405 en no. 395, p. 407. 
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niet afwijzend tegen een zelfstandig vorderingsrecht van de licentiehouder. 
Daarbij was hij van oordeel dat artikel 43 lid 5 Ow daaraan niet in de weg 
stond.131  
 Sannes zag de houder van een exclusieve licentie evenzeer als een zakelijk 
gerechtigde en wees er ook op dat het praktisch verschil met de overdracht in veel 
gevallen slechts marginaal is. Hij was echter van oordeel dat aan de exclusieve 
licentiehouder geen verbodsrecht toekwam, omdat hij meende dat de zakelijke of 
absolute rechten limitatief door de wetgever zouden zijn omschreven.132  
 De Haan was van oordeel dat geen enkele wetsbepaling zich tegen een 
verbodsrecht van de licentiehouder verzette. De omstandigheid dat de 
licentiehouder er belang bij heeft dat de inbreukmakende handelingen gestaakt 
worden achtte hij op zich voldoende grond voor een verbodsactie.133

 Van Wageningen sloot zich bij dit standpunt van De Haan aan in zijn 
preadvies aan de Nederlandse Juristen-Vereniging van 1941.134 Hij was van 
mening dat zowel een verbodsactie  ─  als ook een eigen schadeactie  ─  van de 
licentienemer voortvloeide uit algemene rechtsbeginselen en om die reden 
mogelijk was, omdat hij niet uitdrukkelijk door de wetgever was uitgesloten en 
ook nergens uit bleek dat de wetgever deze mogelijkheid heeft willen uitsluiten. 
 Opmerkelijk is dat ook Salomonson, zich bij dit standpunt van De Haan en 
Van Wageningen aansloot,135 omdat hij in de jaren daarvoor nog het standpunt 
had ingenomen dat artikel 43 lid 5 (oud) Ow derogeerde aan de mogelijkheid van 
een actie van de licentiehouder op grond van het gemene recht.136 Deze deroge-
rende werking kende hij toen niet meer toe aan deze bepaling, vanwege het 
belang van de licentiehouder bij een eigen actie en gezien de verruiming van de 
actiemogelijkheden die door het arrest van de Hoge Raad van 19 januari 1919 
geboden werden.137

 Hoyng138 merkte op dat de octrooilicentie qua aard vergelijkbaar is met de 
erfdienstbaarheid en er derhalve goede en sterke argumenten zijn aan te voeren  

 
131 Drucker, 1924, no. 393, p. 404-405. 
132 Sannes, RM 1932, p. 286. 
133 De Haan, 1936, p. 549. 
134 Van Wageningen, preadvies NJV, HNJV 1941, deel I, p. 45. 
135 HNJV 1941, II, p. 20-21 en BIE 1942, p. 30. 
136 RM 1929, p. 84 en BIE 1933, p. 120, noot bij Rb. Amsterdam, 21 april 1933, BIE 1933, p. 119 (Van de 

Waal/Leethems (Twilfit) Ltd), bij welke gelegenheid hij ook reeds aangaf deze regeling niet juist te vinden en 
zich aan te sluiten bij een voorstel van de Commissie van de Orde van Advocaten uit 1931 tot wijziging van 
artikel 43 lid 5 Ow betreffende de licentiehouder en pandhouder. 

137 HR 19 januari 1919, NJ 1919, p. 161 (Lindenbaum/Cohen). 
138 Hoyng, 1988, p. 80-81. 
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voor de stelling dat een licentie een zakelijk recht is. Hoyng aarzelde echter, maar 
alleen vanwege de omstandigheid dat de Rijksoctrooiwet niet voorziet in een 
zelfstandig recht van de licentienemer om tegen inbreuk op te treden. 
 Geen van deze schrijvers was derhalve van oordeel dat aan de licentie geen 
exclusieve werking behoort toe te komen. Dat standpunt werd slechts door twee 
schrijvers gehuldigd, te weten Telders139 en Buddingh de Voogt.140 Opvallend is 
dat beide schrijvers tevens de licentie zagen als niet meer dan een enkele 
toezegging om de exploitatie van de geoctrooieerde vinding te zullen gedogen,141 
ofwel een licentie in ruime zin. Telders kende vooral derogerende werking aan de 
regeling van art. 43 lid 5 (oud) Ow en betrok in deze een sterk legistische 
positie.142 Buddingh de Voogt daarentegen kende vooral beslissende betekenis toe 
aan het wezen van de licentie, zoals hij dat zag.143   
 
8.6.3.2 OVERIGE LITERATUUR 
 
Buiten de octrooirechtelijke literatuur is de eventuele exclusieve werking van de 
licentie evenzeer aan de orde gekomen. 
 Van Hettinga Tromp144 stelde zich te weer tegen de kritiek van Telders op een 
arrest van het Hof Den Haag van 15 december 1938,145 waarin het Hof een ver-
bodsrecht toekende aan een exclusief merklicentienemer c.q. vertegenwoordiger 
van een buitenlandse rechthebbende tegen de voormalige licentienemer, in 
weerwil van de omstandigheid dat de Merkenwet van 1893 toentertijd de licentie 
nog niet kende. Hij kende vooral betekenis toe aan het economisch belang van de 
exclusief licentienemer en diens plaatsvervangerschap in geval van een 
buitenlandse rechthebbende.  
 Verhulst,146 was van oordeel dat van een eventuele exclusieve werking  van 
de kwekersrecht-licentie geen sprake kon zijn, omdat de wetgever niet de 
mogelijkheid van inschrijving van zo'n licentie, analoog aan art. 33 lid 3 Ow, had  

 

                                                 
139 Telders, 1946, no 369, p. 391-393; BIE 1935, p. 4, noot bij Hof Den Haag, 30 maart 1931, BIE 1935, p. 3 

(Emulsion/Aarhus Oliefabrik); BIE 1937, p. 44, noot bij Rb. Amsterdam, 27 october 1936, BIE 1937, p. 43 
(Miller & Co/Suringar); BIE 1939, p. 52  bij Hof Amsterdam, 15 december 1938, (Suringar/Miller & Co). 

140 Buddingh de Voogt, RM 1948, p. 147 en p. 156.  
141 Telders, 1946, no. 342, p. 370. en Buddingh de Voogt, RM 1948, p. 59-60. 
142 Telders, 1946, no 369, p. 391-393. Zie ook zijn noot bij Hof Amsterdam, 15 december 1938, BIE 1939, p. 51 

(Suringar/Miller & Co), betreffende een merkenlicentie, p. 52: `Als dit juiste rechtspraak is dan is de 
Merkenwet eene doode letter geworden. Het is mogelijk, dat men dit laatste niet al te zeer zou betreuren, maar 
is de Rechter nu wel het aangewezen orgaan, geheele wetten om hals te brengen?' 

143 RM 1948, p. 156. Zie daarover ook: Haardt, BIE 1948, p. 145. 
144 BIE 1939, p. 73 . 
145 BIE 1939, p. 51 (Firezone). 
146 Verhulst, 1947, p. 252. 
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gecreerd, waaruit zijns inziens tevens kon worden afgeleid dat de wetgever zo'n 
exclusieve werking voor de kwekersrecht-licentie niet zou hebben beoogd.  
 Van der Veen147 was aarzelend terzake van het aanvaarden van een verbods-
recht voor de merkenlicentiehouder. Hij aarzelde om een absoluut subjectief recht 
van de licentienemer te aanvaarden, maar achtte een verbodsrecht in beginsel wel 
mogelijk op grond van schending van een jegens een licentienemer in acht te 
nemen zorgvuldigheidsnorm om bepaalde handelingen na te laten, wanneer men 
eenmaal met het bestaan van de licentie bekend zou zijn.148

 Wichers Hoeth149 achtte het moeilijk aan te nemen dat aan de merklicentiene-
mer een eigen actie toekwam, omdat hij meende dat de wettelijke regeling niet 
toe zou laten de licentiehouder anders te zien dan een contractueel belang-
hebbende, die geen eigen recht heeft dat door derden ontzien zou moeten worden. 
Hij sloot zich in dit opzicht aan bij Telders.150 In zijn bewerking van 
Drucker/Bodenhausen151 van 1984 was Wichers Hoeth stelliger en stelde zonder 
meer dat de Benelux Merkenwet negatief zou bepalen dat aan de licentienemer 
geen verbodsactie zou toekomen, waarbij hij zich kennelijk baseerde op de tekst 
van artikel 11 en artikel 13A BMW.152  
  Van Nispen pleitte in zijn proefschrift voor een algemeen verbodsrecht van 
de licentienemer.153 Hij overwoog dat het vanuit een optiek van preventieve 
rechtsbescherming redelijk is dat degene die vanwege een contractuele 
verhouding waarin hij tot een goed staat en er in plaats van de hoofdgerechtigde 
belang bij heeft dat dat goed niet door onrechtmatige daden wordt getroffen, 
aanspraak heeft op een verbod jegens derden die inbreuk (dreigen te) plegen.154 
Deze positie is volgens hem slechts weggelegd voor wat ik omschrijf als een 
licentie in enge zin, waarbij de licentienemer als plaatsvervanger van de 
rechthebbende op het intellectueel eigendomsrecht kan worden aangemerkt. Juist 
dit plaatsvervangerschap dat met zich brengt dat de licentienemer de schade 
ondervindt, die bij gebreke van de licentie primair door de rechthebbende zelf zou 
zijn geleden, rechtvaardigt de eigen vordering, aldus Van Nispen.155 Deze 

 
147 Van der Veen, BIE 1960, p. 19-23 
148 Van der Veen, BIE 1962, p. 23. 
149 NJB 1962, p. 604 
150 BIE 1937, p. 43-44, noot bij Rb Amsterdam, 27 oktober 1936, BIE 1937, p. 43 (Firezone). 
151 Wichers Hoeth, 1984, p.117 en 1993, p. 202. Evenzo terzake van de octrooilicentie (1984, p. 43 en 1993, p. 

57) en het auteursrecht (1984, p. 158 en 1993, p. 274).  
152 Zo ook: Gielen/Wichers Hoeth, 1992, nr 812 e.v. Vreemd genoeg stellen zij vervolgens echter wel dat de 

licentienemer aanspraak op een verbodsactie zou hebben, wanneer hij deze tezamen met de merkhouder 
instelt. Wanneer men meent dat de licentienemer geen verbodsrecht heeft, dient het mijns inziens echter 
irrelevant te zijn of de merkhouder al dan niet aan het geding deelneemt. 

153 Vgl. Van Nispen, 1978, nr 90 en nr 92. 
154 Van Nispen, 1978, nr 92, p. 153. 
155 Van Nispen, 1978, nr 92, p. 154. 
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oplossing acht hij niet alleen redelijk, maar bovendien ook praktisch, omdat de 
licentienemer zodoende niet afhankelijk is van het al dan niet optreden door de 
rechthebbende zelf.156 In latere publikaties is Van Nispen echter enigszins op dit 
in zijn dissertatie verdedigde standpunt teruggekomen. Zo stelde Van Nispen in 
zijn beschouwing in Informatierecht/AMI van 1992157 dat de licentiehouder onder 
een auteursrecht geen verbodsactie kan instellen, tenzij die bevoegdheid hem 
uitdrukkelijk door de auteursrechthebbende is toegekend. Als argument daarvoor 
voert hij aan dat bij een inbreukactie de omvang van het auteursrecht zelf in het 
geding is en het de voorkeur verdient dat de beslissing om een inbreukactie te 
initiëren in één hand, te weten die van de auteursrechthebbende zelf, ligt. Steun 
voor die gedachte vindt hij in artikel 27a lid 2 Aw, waar de licentienemer slechts 
de bevoegdheid wordt gegeven schadevorderingen in te stellen wanneer die 
bevoegdheid hem door de rechthebbende is verstrekt. Van Nispen wijst echter 
ook op de omstandigheid dat de licentienemer krachtens artikel 28 lid 1 Aw wel 
zelfstandig de bevoegdheid toekomt om beslag te leggen. Bij het toekennen van 
de bevoegdheid tot het instellen van een verbodsaktie door de rechthebbende 
spreekt Van Nispen niet over een procesvolmacht, zodat hij daar wel het oog lijkt 
te hebben op een eigen recht van de licentienemer.158

 Martens159 leidt uit de tekst van artikel 11 BMW, waarin gesproken wordt 
over een actie terzake van schadevergoeding, af dat aan de merklicentienemer 
geen verbodsactie toekomt. Tot hetzelfde standpunt komen Van Nieuwenhoven 
Helbach160 en Steinhauser,161 die tevens aangeven dat een vordering over een in-
breuk ook tegenvorderingen in de vorm van betwistingen van het merkdepot kan 
oproepen, zodat de merkhouder zelf over het instellen van een dergelijke 
procedure behoort te kunnen beslissen.  
 In de auteursrechtelijke literatuur vindt men een aantal schrijvers die het 
standpunt innemen dat aan een licentie geen exclusieve werking zou toekomen, 
omdat de licentie slechts als een relatief vorderingsrecht op de rechthebbende 
dient te worden aangemerkt. Dit standpunt is o.m. te vinden bij  

 

                                                 
156 Van Nispen, 1978, nr 92, p. 153-154. 
157 Van Nispen, Informatierecht/AMI 1992, p. 91. 
158 In een latere publikatie stelt Van Nispen in algemene termen (1992, p. 115) dat een licentie slechts door 

inschrijving tot een beperkt recht zou kunnen worden, waarbij hij ook de exclusieve werking van de licentie 
voor ogen lijkt te hebben. 

159 O.D., losbl. ed., VI, nr 21 sub 6.  
160 Van Nieuwenhoven Helbach, 1989, nr 934.  
161 Steinhauser, BIE 1986, p. 346. 
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Komen/Verkade,162 Cohen Jehoram,163 Van Lingen,164 Gerbrandy,165 Spoor/Verka-
de166 en Soetenhorst.167 Deze schrijvers wijzen op het beginsel dat een overeen-
komst in beginsel slechts tussen partijen werkt, zodat om die reden een exclusieve 
werking aan de licentienemer niet zou toekomen. Zij lijken echter geen 
principiële tegenstanders van het toekennen van een exclusieve werking aan een 
(exclusieve) licentie. De rechtspraak waarin een zelfstandig verbodsrecht aan de 
licentienemer wordt toegekend wordt door hen althans niet bekritiseerd.168 
Verkade achtte in 1985 de constructie dat een inbreuk op een modelrecht tevens 
onzorgvuldig en aldus onrechtmatig is jegens de licentiehouder, ook geen 
gewaagde.169 In zijn noot in de NJ onder het arrest van de Hoge Raad van 24 
november 1989170 stelde hij zich vervolgens op het standpunt dat zowel aan de 
ingeschreven licentiehouder van een merk als aan de enkele gebruiker daarvan in 
beginsel een verbodsrecht kan toekomen.  
 
8.6.3.3 STANDPUNT 
 
In de literatuur worden door de verschillende schrijvers geen principiële 
bezwaren tegen de mogelijkheid van het toekennen van een exclusieve werking 
aan een licentie tegenover inbreukmakers aangevoerd, met uitzondering van 
Telders en Buddingh de Voogt. De door hen naar voren gebrachte bezwaren 
getuigen van een strikt legistische opvatting op exclusieve rechten en zijn 
gebaseerd op een beperkte visie op de licentie, waarin zij niet meer zien dan een 
toezegging om geen actie wegens inbreuk te zullen instellen.  
 De opvatting dat exclusieve rechten een wettelijke basis behoeven is niet 
(meer) overtuigend.171 Het standpunt dat de licentie niet meer inhoudt dan een 
eenvoudige toestemming voor op zich inbreukmakend handelen, lijkt bovendien 
van een te beperkte visie te getuigen omdat in het bijzonder een exclusieve 
licentie in enge zin de licentienemer in wezen tot een plaatsvervanger van de 
rechthebbende op het intellectuele eigendomsrecht maakt en ook primair ziet op 
het verstrekken van (een gedeelte van) de heerschappij over de exploitatiebe-
voegdheden terzake van het concrete immateriële object van het recht. Dit alles 

 
162 Komen/Verkade, Compendium, 1970, nr 32, p. 23 en nr 106, p. 85. 
163 Cohen Jehoram, AMR 1982, p. 51. 
164 Van Lingen, 1990, nr 51, p. 157. 
165 Gerbrandy, 1988, art. 2, aant. I, p. 19. 
166 Spoor/Verkade, 1993, nr 245. 
167 Soetenhorst, 1993, p. 70. 
168 Gerbrandy, 1988, art. 2, aant. I, p. 19; Van Lingen, 1990, nr 51, p. 1576; Spoor/Verkade, 1993, nr 245. 
169 Verkade, 1985, nr 87, p. 115-116. 
170 HR 24 november 1989, NJ 1992, 404 (Focus Veilig/Lincloln Electric). 
171 Zie § 1.4. 
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wordt naar het mij voorkomt miskent in het standpunt van Telders en Buddingh 
de Voogt dat dan ook niet overtuigt. 
 Door een aantal schrijvers wordt exclusieve werking aan de licentie ontzegd 
op grond van de overweging dat de desbetreffende wet alleen over een actie tot 
schadevergoeding spreekt.172 Dit argument lijkt evenmin overtuigend nu niet 
blijkt dat de wetgever zich bewust tot de schadevergoedingsactie heeft beperkt of 
daarmee een verbodsactie heeft willen uitsluiten.173 Zoals Van Nispen overwoog 
zijn er noch bij de (Rijks)Octrooiwet, noch bij de Benelux Merkenwet positieve 
aanwijzingen te vinden dat die wetten zouden beogen een aan de onrechtmatige 
daad derogerende lex specialis te geven of te willen breken met de bescherming 
die aan het ongeschreven recht  ─  eventueel  ─  ontleend kan worden.174 Bij 
gebreke van een duidelijke aanwijzing dat de wetgever geen regeling voor de 
licentie of de exclusieve werking daarvan heeft geschapen omdat hij deze niet 
wenste, lijkt het dan ook niet reëel een dergelijke negatieve reflexwerking aan 
deze wettelijke bepalingen toe te kennen.  
 Sommige schrijvers achtten het zelfstandig instellen van een verbodsactie 
door een licentienemer minder wenselijk vanwege de mogelijke negatieve 
weerslag, die dat kan hebben op het voortbestaan van het onderliggende intellec-
tuele eigendomsrecht.175 Opgemerkt zij dat dit bezwaar kan worden ondervangen 
door daarvoor een regeling op te nemen in de licentie-overeenkomst. Dit bezwaar 
is bovendien niet van algemene aard, omdat het in beginsel slechts in specifieke 
gevallen zal spelen. Het lijkt dan ook niet aangewezen op die grond de mogelijk-
heid van een verbodsactie van de licentienemer bij voorbaat af te wijzen.  
 De bezwaren tegen het toekennen van een zelfstandig verbodsrecht aan de 
licentienemer zijn naar mijn mening dan ook niet overtuigend, zodat het mij  ─  
in navolging van een groot aantal schrijvers  ─  voorkomt dat er geen zwaar-
wegende argumenten bestaan om aan de houder van een licentie in enge zin een 
verbodsactie tegen inbreukmakers te onthouden. 
  Daarbij past dan uiteraard de kanttekening dat wanneer de bewuste 
intellectuele eigendomswet inschrijving van de licentie verlangt, alvorens deze 
aan derden kan worden tegengeworpen, een verbodsrecht in beginsel evenzeer 
pas aan de orde behoort te kunnen zijn wanneer de licentie inderdaad is 

 

                                                 
172 Zie: Verhulst, 1947, p. 252; Wichers Hoeth, 1993, p. 202, p. 57 en p. 273; Martens, O.D., VI, nr 21 sub 6; 

Steinhauser, BIE 1986, p. 346; Hoyng, 1988, p. 81; Van Nieuwenhoven Helbach, 1989, nr 934; Gie-
len/Wichers Hoeth, 1992, nr 812 e.v.; Van Nispen, Informatierecht/AMI 1992, p. 91. 

173 Van Nispen, 1978, nr 90, p. 150. 
174 Van Nispen, 1978, nr 90, p. 150. Hetzelfde geldt mijns inziens mutatis mutandis voor de BTMW, die in artikel 

13 een op artikel 11 BMW gelijkende regeling voor de licentie kent, of voor de Chipswet, die in artikel 14 
evenzeer een vergelijkbare regeling kent.  

175 Steinhauser, BIE 1986, p. 346; Van Nieuwenhoven Helbach, 1989, nr 934. 
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ingeschreven. Dit lijkt een logische consequentie van de door de wetgever in 
dergelijke gevallen nagestreefde register-duidelijkheid.176

 De ratio voor het toekennen van exclusieve werking aan de licentie in enge 
zin is daarin gelegen dat een dergelijke licentie  ─  evenals een beperkt 
goederenrechtelijk recht177  ─  ten doel heeft de licentienemer bevoegdheden c.q. 
een zekere heerschappij over het object van het recht te verschaffen en de verhou-
ding tussen de licentienemer en dat object voorop staat, in plaats van de enkele 
contractuele relatie tussen de partijen bij de overeenkomst. Daardoor is de 
economische positie van de licentienemer ook vergelijkbaar met die van de 
rechthebbende en heeft hij als diens plaatsvervanger in beginsel dezelfde 
belangen. Het lijkt dan gerechtvaardigd deze vergelijkbare belangen evenzeer een 
gelijkwaardige bescherming jegens derden te bieden. Hetgeen in dit verband 
opgaat voor zakelijk gerechtigden als de vruchtgebruiker, pandhouder of houder 
van een erfdienstbaarheid geldt in beginsel mutatis mutandis evenzeer voor de 
licentienemer.178

 Tevens kan gewezen worden op de ontwikkeling van het toekennen van 
steeds meer bevoegdheden aan de licentienemer tegenover derden in de verschil-
lende intellectuele eigendomswetten. Zo werd aan de licentienemer bij de 
wijziging van de Auteurswet van 1 oktober 1989 in art. 27a Aw het recht 
toegekend een vordering tot schadevergoeding en afdracht van een gedeelte van 
de winst jegens een inbreukmaker in te stellen te zamen met de rechthebbende. 
Een zelfstandige vordering daartoe kan hij instellen wanneer hij de bevoegdheid 
daartoe van de rechthebbende heeft bedongen. Artikel 28 Aw verleent de 
licentienemer tegenwoordig ook de bevoegdheid om zelfstandig over te gaan tot 
het leggen van beslag.179 In de Wet Bestrijding Namaakprodukten, worden 
vergelijkbare bevoegdheden toegekend aan de licentienemer onder een recht op 
een merk of een recht op een tekening of model, zij het dat hij daartoe 
toestemming van de licentiegever nodig heeft.180 Ook terzake van deze wetswijzi-
gingen kan gezegd worden dat de wetgever daarmee primair beoogt om de licen-
tienemer, evenals de rechthebbende, een praktisch instrument in de strijd tegen 

 
176 Het lijkt mij overigens ook verdedigbaar om te stellen dat inschrijving van de licentie vooral van belang is in 

verband met de mogelijkheid van schadevergoeding - waarop de bewuste artikelen steeds betrekking hebben - 
doordat door de inschrijving de schuld - in de zin van verwijtbaarheid - van de inbreukmaker ook jegens de 
licentiehouder vaststaat. Dan lijkt de inschrijving op zich niet noodzakelijk te zijn voor het kunnen instellen 
van een verbodsactie, behalve in die gevallen dat de wetgever ook terzake van de rechthebbende zelf verlangt 
dat zijn recht uit het register blijkt, zoals in het geval van artikel 12A BMW. 

177 Vgl. Suyling, 1948, p. 91; Asser-Mijnssen-De Haan, 1992, p. 18; Pitlo, 1990, p. 142; Quaedvlieg, 1992, p. 40, 
Rank-Berenschot, 1992, p. 114. 

178 Zo ook Hoyng, 1988, p. 81. 
179 Zie Spoor/Verkade, 1993, nr 294. 
180 Art. 1 lid 4 Wet Bestrijding Namaakprodukten. Zie daarover: Spoor/Verkade, 1993, nr 294.  
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piraterij te verschaffen, waarmee de wetgever derhalve onderstreept dat de 
licentienemer evenals de rechthebbende een in rechte te respecteren belang heeft 
bij de exploitatie van het object van het desbetreffende intellectuele eigendoms-
recht.181  
 Het komt mij voor dat de omstandigheid dat de wetgever in een aantal 
gevallen expliciet spreekt over een recht op schadevergoeding van de licentiene-
mer182 en de licentienemer ook de bevoegdheid toekent om beslag te leggen op 
inbreukmakende goederen183 met zich brengt dat een licentie niet alleen maar een 
strikt relatieve werking toekomt en aan de licentie derhalve kenmerken van een 
absoluut recht worden toegekend. Wanneer de licentie immers niet meer is dan 
een enkele obligatoire verbintenis tussen licentienemer en licentiegever zijn 
derden in beginsel niet schadeplichtig wanneer zij handelingen verrichten waar de 
licentienemer nadeel van kan ondervinden.184 Door een recht op schadever-
goeding en een recht op beslaglegging van de licentienemer te aanvaarden heeft 
de wetgever derhalve erkend dat aan de licentie een werking tegenover derden 
toekomt, zij het dat de wetgever in een aantal gevallen nadere  ─  beperkende 
voorwaarden  ─  heeft verschaft voor de situaties waarin de licentienemer dit 
recht kan uitoefenen. Dit laat echter onverlet dat hiermee het beginsel is 
losgelaten dat de licentie slechts een obligatoire verbintenis zou zijn met alleen 
maar relatieve werking tussen de contractspartijen.  
 Wanneer men een zekere absolute werking aan de licentie toekent in die zin 
dat derden schadeplichtig zijn en geconfronteerd kunnen worden met een beslag 
door de licentienemer, dient dat naar mijn oordeel te meer met zich te brengen dat 
derden zich dienen te onthouden van handelingen welke tot schadeplichtigheid 
leiden c.q. de inbreuken op de rechten van de licentienemer achterwege dienen te 
laten.  
 
 

 

                                                 
181 In de Memorie van Toelichting bij de WNR (Kamerstukken 21641, nr 3, p. 6) stelde de regering wel dat de 

instelling van een verbodsaktie krachtens de beide Benelux-wetten slechts toe zou komen aan de houder van 
het uitsluitende recht. Daargelaten dat deze opmerking naar Nederlands recht onjuist is - gelet op het Elvis 
Presley-arrest (zie § 8.6.3.4.A.) - en naar Beneluxrecht deze kwestie nog open is nu het Benelux Gerechtshof 
zich hier nog niet over uitgelaten heeft, had deze opmerking ook slechts een constaterend karakter en kan 
daaruit niet worden afgeleid dat de regering ook in het geheel niet zou willen weten van een dergelijk recht. 
Aangegeven wordt slechts dat de regering geen afbreuk wilde doen aan het systeem van de beide Eenvormige 
Benelux-wetten, zoals hij dat - m.i. ten onrechte - zag. 

182 Zie art. 43 lid 4 Row, art. 27a lid 2 Aw, art. 11D BMW, art. 13 lid 4 BTMW. 
183 Art. 28 lid 1 Aw. en het wetsontwerp van de Wet Bestrijding Namaakprodukten terzake van de licentienemer 

onder een recht op een merk of recht op een tekening of model. 
184 Vgl. Rank-Berenschot, 1992, nr 5.7. 
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8.6.3.4 RECHTSPRAAK 
 
De rechtspraak is niet eenduidig over het toekennen van een verbodsrecht aan de 
licentienemer. Vanaf de jaren dertig speelt dit onderwerp in de rechtspraak, 
waarbij de rechter in sommige gevallen wel en in andere gevallen niet een 
exclusieve werking aan licenties heeft toegekend. 
 In de meeste gevallen werd een verbod aan de licentienemer toegekend 
zonder dat de rechter daar overwegingen van principiële aard aan wijdde. Daarbij 
lijkt tevens een rol te spelen dat veelal ook de rechthebbende op het intellectuele 
eigendomsrecht procespartij was of dat op dit punt geen fundamenteel verweer 
werd gevoerd door de gedaagde.185  
 De rechtbank Rotterdam liet zich in zijn vonnis van 16 juni 1939 uit over het 
karakter van de octrooi-licentie en kwalificeerde deze met zoveel woorden als een 
zakenrechtelijk recht.186 Bij de precendentwaarde van deze uitspraak kan echter 
een vraagteken worden gezegd daar dezelfde rechtbank reeds een jaar later het 
relatieve karakter van de octrooi-licentie voorop stelde.187  
 De President Amsterdam zag in zijn vonnis van 4 mei 1965 voor de 
exclusieve werking van de merkenrechtelijke licentie een basis in art. 3 lid 2 van 
de oude Nederlandse Merkenwet, waarin bepaald werd dat het gebruik van een 
licentienemer als rechtsinstandhoudend gebruik aan de merkhouder kan worden 
toegerekend.188 Zoals Boekman in haar noot opmerkte lijkt de President echter 

 
185 Vgl. Rb. Utrecht, 15 juni 1932, W 12542 (Treuhand/van Dolderen); Rb. Amsterdam, 27 october 1936, BIE 

1937, p. 43 en Hof Amsterdam, 15 december 1938, BIE 1939, p. 51 (Firezone); Den Bosch, 10 januari 1958, 
NJ 1958, 87 (Gispen/Midden Brabant); Hof Amsterdam, 21 september 1972, BIE 1973, nr 12, p. 67 (Labora-
toriumtafel); Hof Den Bosch, 26 juni 1973, BIE 1976, nr 85, p. 268 (ADG); Pres. Assen, 3 december 1974, NJ 
1975, 215 (AIM/Swart); Pres. Assen, 26 november 1975, BIE 1977, nr 80, p. 263 (Letterlap); Pres. Amster-
dam, 23 september 1982, KG 1982, nr 166, p. 345 (Dallas); Pres. Haarlem, 20 december 1983, KG 1984, nr 
20, p. 40 (BMW/Hart); Hof Amsterdam, 14 december 1984, BIE 1985, nr 46, p. 360 (Caterpillar); Pres. Den 
Bosch, 26 september 1985, IER 1986, nr 1, p. 6 (Le Corbusier fauteuil); Pres. Den Bosch, 16 januari 1986, 
BIE 1986, nr 83, p. 344 (Hallington/Hamilton & Rollington); Pres. Haarlem, 21 augustus 1987, BIE 1990, nr 
17, p. 52 (Keyboard Software); Rb. Haarlem, 8 augustus 1989, Informatierecht/AMI 1990, p. 225 (Kierke/E-
MI); Pres. Haarlem, 21 augustus 1987, Computerrecht 1990, p. 130 (GEM/Van Doren). 

186 Rb. Rotterdam, 16 juni 1939, BIE 1942, nr 13, p. 17 (Reineveld/Spronk): Dat deze (opvatting, ThvE) toch in 
strijd is met het zakelijk karakter, dat de licentie in het Nederlandsch octrooirecht heeft, de tekst der wet tot 
deze opvatting niet dwingt - integendeel in artikel 43 lid 5 niet spreekt van `de rechtsvordering' doch van 
`eene rechtsvordering als in dit artikel bedoeld' en gedaagdes opvatting zou leiden tot onaanvaardbare 
gevolgen in gevallen, waarin de octrooihouder geen schade zou hebben.   

187 Rb. Rotterdam, 24 mei 1940, NJ 1940, 984 (Bates/Rotterdam): Een licentiehouder komt een inbreukvordering 
enkel toe in het geval van het vijfde lid van artikel 43 Ow. 

188 Pres. Amsterdam, 4 mei 1965, BIE 1967, nr 28, p. 92 (Numis): Het verweer dat de alleenvertegenwoordigster 
in Nederland, die met toestemming van de eiseres sub 1 van het merk Numis gebruik maakt, geen 
rechthebbende op het merk zou zijn en daaron niet-ontvankelijk faalt, omdat volgens art. 3 (2) der Merkenwet 
dat gebruik wordt beschouwd als gebruik door de rechthebbende. 
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een te ruime strekking aan deze bepaling toe te kennen omdat deze regeling 
slechts verval van merkrecht door niet gebruik tegen wenst te gaan.189  
 In een aantal gevallen waarin de rechter een verbod ten faveure van de 
licentienemer uitsprak overwoog de rechter nog dat inschrijving van de licentie 
een voorwaarde was voor het kunnen toekennen van een verbodsrecht.190

 Tegenover deze uitspraken waarin exclusieve werking aan de licentie werd 
toegekend staan een aantal uitspraken waarin de rechter tot een ander oordeel 
kwam. Zo oordeelde het Hof Den Haag in zijn arrest van 30 maart 1931 dat de 
schade van de vertegenwoordiger/licentienemer vanwege inbreuk op een octrooi 
alleen voortvloeit uit hare overeenkomst met de eerste appellante, welke echter 
voor geïntimeerde geen rechtsgevolgen heeft.191 Een dergelijke opstelling is 
evenzeer terug te vinden in andere uitspraken.192 Ik ben van mening dat deze 
controverse achterhaald is door de arresten van de Hoge Raad inzake Elvis 
Presley en NVPI/Snelleman.193

 
A. ELVIS PRESLEY 
 
In het in het Elvis Presley-arrest194 kende de Hoge Raad exclusieve werking toe 
aan de licentie van BMG op de uitvoeringen van Presley. Zoals besproken195 
trachtte de Hoge Raad de principile kwestie in hoeverre Presley ongeschreven 
overdraagbare subjectieve rechten toekomt te omzeilen door niet op het rechtska-
rakter van die rechten in te gaan, maar betekenis toe te kennen aan de rechten van  

 

                                                 
189 Boekman kon overigens wel instemmen met het resultaat: Het komt mij overigens voor dat men niet bepaald 

rechthebbende op een merk behoeft te zijn om tegen inbreuk te kunnen ageren. De licentiehouder heeft voor 
het instellen van een actie als de onderhavige voldoende eigen belang en het optreden van de inbreukmaker 
kan onder omstandigheden ook jegens de licentienemer onrechtmatig zijn. 

190 Zie: Pres Arnhem, 28 februari 1934, BIE 1935, p. 27, m.n. Telders (Boerma/Verpoort): Ingeschreven enige 
licentiehoudster onder een octrooi kan tesamen met octrooihoudster optreden en verbod krijgen, mede 
doordat dat de schade beperkt; Pres. Maastricht, 7 augustus 1978, BIE 1980, nr 37, p. 132 (Klevadon/-
Viledon); Hof Amsterdam, 14 december 1984, BIE 1985, nr 46, p. 360 (Caterpillar). 

191 Hof Den Haag, 30 maart 1931, BIE 1935, p. 3 (Emulsion/Aarhus Oliefabrik).  
192 Zie: Rb. Amsterdam, 21 april 1933, BIE 1933, p. 119 (Van de Waal/Leethems); Hof Amsterdam, 5 november 

1936, NJ 1937, 180, BIE 1937, p. 41 (Roberts Ltd/Noord-Hollandsche Asbestfabriek); Hof Den Bosch, 1 
november 1938, BIE 1939, p. 124, m.n. Telders (N.V. Zeepfabrieken/Van Dongen); Hof Den Bosch, 4 februari 
1974, BIE 1977, nr 40, p. 102 (Supercoat/Surfakote); Rb. Dordrecht, 24 december 1980, NJ 1981, 435, BIE 
1982, nr 70, p. 216 (Merofac/Mero); Hof Amsterdam, 17 september 1981, BIE 1982, nr 81, p. 241 (Kotka 
Gordijnstof); Pres. Leeuwarden, 8 maart 1982, BIE 1983, nr 79, p. 239 (Liljendahl/Landindustrie); Pres. 
Assen, 8 januari 1985, BIE 1985, nr 49, p. 368 (Rolcontainers); Pres. Amsterdam, 9 juni 1988, BIE 1989, nr 
71, p. 234 (WTS/IIT); Pres. Zutphen, 24 april 1991, BIE 1992, nr 6, p. 16 (Mercado). 

193 HR 24 februari 1989, NJ 1989, 701 (Elvis Presley); HR 2 april 1993, Informatierecht/AMI 1993, p. 152 
(NVPI/Snelleman). 

194 HR 24 februari 1989, NJ 1989, 701 (Elvis Presley). 
195 Zie § 8.4.7.1. 

349 
Van Engelen – Prestatiebescherming – 1994 



Hoofdstuk 8: Rechtskarakter 
 

 

                                                

BMG als degene die met toestemming van Presley geluidsdragers vervaardigde. 
Daarbij overwoog de Hoge Raad in algemene termen: Het met deze bescherming 
beoogde doel brengt mee dat degene die met toestemming van de uitvoerend 
kunstenaar geluidsopnamen van diens uitvoeringen maakt, zich zijnerzijds tegen 
overname van die geluidsopnamen op een geluidsdrager moet kunnen verzetten  
─  ook nog gedurende enige tijd na het overlijden van de kunstenaar  ─  omdat 
anders de mogelijkheid van die kunstenaar om voor zijn toestemming een 
redelijke vergoeding te bedingen op onaanvaardbare wijze wordt ondergraven. 
Dit betekende dat de fonogrammenproducent die met toestemming van de uitvoe-
rend kunstenaar (geluids)opnamen van diens uitvoeringen heeft gemaakt, een in 
rechte te respecteren en door art. 1401 (oud, ThvE) BW beschermd belang heeft 
zich tegen gehele of gedeeltelijke overname van die opnamen voor commerciële 
doeleinden vervaardigde geluidsdragers en tegen het verhandelen van zulke 
geluidsdragers te verzetten, aldus de Hoge Raad.  
 Deze aan BMG geboden bescherming is niet gebaseerd op haar positie van 
producent van de opnamen maar enkel op de oorspronkelijke rechten van Presley 
zelve c.q. de omstandigheid dat BMG met toestemming van Presley als rechtheb-
bende op die rechten handelde. Derhalve is de positie van BMG op deze wijze 
beschouwd de positie van een houder van een licentie in enge zin, die met 
toestemming van de rechthebbende het object van diens rechten exploiteert. Het 
is dit belang van BMG als licentienemer, dat zodoende door de Hoge Raad werd 
aangemerkt als een in rechte te respecteren en beschermd belang. Daarmee kende 
de Hoge Raad derhalve exclusieve werking aan de licentie in enge zin toe.  
 Hoe verhoudt dit standpunt zich nu met de omstandigheid dat de Hoge Raad 
aan BMG géén aanspraak toekende om zich tegen het gebruik van het portret van 
Presley te verzetten, terwijl BMG ook daar met toestemming van Presley 
handelde? Voor een goed begrip is naar mijn oordeel van belang dat kennelijk 
pas in appèl, als bijkomende omstandigheid naar voren kwam dat door het 
ongeautoriseerd gebruik van portretten van Presley op de omslag van de 
produkten bij het publiek verwarring zou worden geschapen en dat het beeld van 
Presley dat BMG ten behoeve van de legitieme exploitatie van de opnamen had 
opgebouwd daardoor zou worden misvormd en zou verwateren.196 In antwoord 
daarop stelde het Hof Amsterdam voorop dat Boogaard niet dezelfde afbeel-
dingen van Presley gebruikte als BMG en dat alleen de nabestaanden van een 
overleden geportretteerde rechten kunnen ontlenen aan de bepalingen van de Au-
teurswet 1912. BMG, die stelt een licentie van Presley verworven te hebben, kan 

 
196 Hof, r.o. 4.3 onder f, NJ 1989, 701, p. 2634. 
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geen beroep op de bepalingen van die wet en komt ook geen bescherming op 
grond van ongeschreven recht toe, aldus het Hof.197

 In deze context overwoog de Hoge Raad vervolgens dat het Hof terecht 
geoordeeld had dat BMG zich niet kon verzetten tegen het gebruik door 
Boogaard van portretten van Presley, omdat zodanig recht krachtens het bepaalde 
in art. 21 Aw. in Nederland enkel toekomt aan de geportretteerde of diens nabes-
taanden. In het licht daarvan leverde het gestelde gebruik van de portretten van 
Presley evenmin een onrechtmatige daad jegens BMG op, aldus de Hoge Raad. 
 Vanwaar nu deze verschillende behandeling van BMG als degene die met 
toestemming van Presley enerzijds geluidsopnamen van diens uitvoeringen 
maakte en anderzijds diens portret gebruikte? Hoewel enige uitleg door de Hoge 
Raad zeker niet zou hebben misstaan, komt het mij voor dat dit verschil zich laat 
verklaren door het verschil in de aard van de toestemming c.q. licentie voor de 
opnamen van uitvoeringen, enerzijds, en het portret van Presley, anderzijds. 
Terzake van de geluidsopnamen stelde BMG rechtsopvolger door overdracht te 
zijn. De Hoge Raad liet die kwestie in het midden, maar de positie van BMG als 
degene die met toestemming van Presley geluidsopnamen van diens uitvoeringen 
vervaardigde, is die van een exclusieve licentienemer in enge zin. BMG is voor 
de exploitatie van die geluidsopnamen aan te merken als een plaatsvervanger van 
Presley en de overeenkomst tussen BMG en Presley had ten doel aan BMG 
bevoegdheden voor de exploitatie van de opnamen van Presley te verstrekken. 
Voor de portretten gold slechts dat BMG  ─  zoals wellicht ook vele anderen  ─  
toestemming van Presley had gekregen om zijn portret te gebruiken ter 
ondersteuning van de exploitatie van de geluidsopnamen.198 Die toestemming zag 
echter niet zozeer op het exploiteren van het portret van Presley door BMG, maar 
zag meer op de verhouding tussen die twee partijen, inhoudende dat Presley de 
hem toekomende rechten niet jegens BMG zou uitoefenen. Exploitatie van het 
portret van Presley was echter geen hoofddoel van deze overeenkomst. Deze toe-
stemming c.q. licentie laat zich derhalve kwalificeren als een licentie in ruime 
zin. In dit verband is evenzeer nog van belang dat door Boogaard bovendien 
andere afbeeldingen van Presley werden gebruikt.  
 Naar het mij voorkomt rechtvaardigt dit arrest dan ook de conclusie dat 
exclusieve werking mogelijk is, maar slechts is voorbehouden aan een licentie in 
enge zin, waarbij de licentienemer het object van het  ─  al dan niet ongeschreven 
 ─  intellectuele eigendomsrecht exploiteert en de overeenkomst primair tot doel 
heeft de licentienemer vergaande bevoegdheden inzake de exploitatie van het 
object van dat recht te verschaffen. Wanneer slechts sprake is van een licentie in 

 

                                                 
197 Hof, r.o. 4.4. ad f, NJ 1989, 701, p. 2634.  
198 Zie ook § 8.4.7.2. 
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ruime zijn  ─  c.q. de rechthebbende slechts heeft toegezegd zijn recht niet 
tegenover de licentienemer te zullen uitoefenen en de overeenkomst primair ziet 
op de band tussen de partijen  ─  is een exclusieve werking niet op zijn plaats.199

 
B. FOCUS VEILIG/LINCOLN ELECTRIC 
 
De vraag of aan de licentie een exclusieve werking kan worden toegekend kwam 
bij voor wat betreft de merkenrechtelijke licentie nog aan de orde in het arrest van 
de Hoge Raad 24 november 1989 inzake Focus Veilig/Lincoln Electric Compa-
ny.200 In dat arrest formuleerde de Hoge Raad een aantal vragen voor het Benelux 
Gerechtshof over de kwestie in hoeverre op grond van een merkenrechtelijke 
licentie of gebruiksrecht201 een verbodsrecht tegen een inbreukmaker kan worden 
toegekend. Het Benelux Gerechtshof kwam aan de beantwoording van deze 
vragen echter niet toe, omdat de procedure na het arrest van de Hoge Raad door 
partijen in der minne werd geschikt.202  
 Verkade merkte in zijn noot in de NJ op dat hij naar nationaal recht geen 
probleem zag voor een verbods- of bevels-actie van licentiehouder. Ook voor de 
enkele gebruiker  ─  c.q. een licentiehouder in ruime zin  ─  achtte hij een 
verbodsactie mogelijk, maar had hij enige aarzeling of daarvoor noodzakelijk zou 
zijn dat de gebruiker niet als enig eiser optreedt. A.-G. Franx stelde zich in zijn 
Conclusie daarentegen op het standpunt dat de enkele gebruiker géén aanspraak 
op een verbod van verdere inbreuk toekwam en niet-ontvankelijk verklaard had 
dienen te worden. Gelet op hetgeen hiervoor naar aanleiding van het Elvis 
Presley-arrest is opgemerkt, meen ik dat aan de enkele gebruiker-met-toestem-
ming c.q. licentiehouder in ruime zin inderdaad geen exclusief recht toe dient te 
komen, in tegenstelling tot de houder van een licentie in enge zin. 

 
199 Vgl. ook: Van Nispen, BIE 1989, p. 235. 
200 HR 24 november 1989, NJ 1992, 404 (Focus Veilig/Lincoln Electric Company). 
201 Wat in deze procedure onder een gebruiksrecht werd verstaan is onduidelijk. In r.o. 3 sub a overwoog het Hof 

Den Haag dat Lincoln-Amerika, enerzijds, en Lincoln-Frankrijk en Lincoln-Benelux, anderzijds, binnen het 
Lincoln-concern een moeder/dochter relatie hadden. Sub b van diezelfde rechtsoverweging overwoog het Hof 
vervolgens dat Lincoln-Frankrijk licentie-houdster was betreffende het merk Lincoln, waarvan Lincoln-
Amerika rechthebbende was, `terwijl Lincoln-Benelux uiteraard (?, ThvE) dat merk mag gebruiken.' Wat de 
grondslag of inhoud van deze licentie en dit gebruiksrecht was, blijkt niet uit het arrest van het Hof. De vraag 
in hoeverre Lincoln-Frankrijk en Lincoln-Benelux bij gebreke van een eigen absoluut recht niet-ontvankelijk 
hadden moeten worden verklaard werd kennelijk pas in cassatie naar voren gebracht. Uit de Conclusie van A.-
G. Franx blijkt overigens dat Lincoln-Frankrijk een overeenkomstig artikel 11C ingeschreven licentie had, 
anders dan Lincoln-Benelux. 

202 Zie noot 1, BIE 1991, p. 86. 
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C. NVPI/SNELLEMAN 
 
In het arrest NVPI/Snelleman203 ging de Hoge Raad verder op de in het Elvis 
Presley-arrest ingeslagen koers. In die procedure had de NVPI (mede) namens 
haar leden een groepsactie ingesteld tegen `piraterij' en `bootlegging' van beeld- 
en geluidsdragers.204 De Hoge Raad overwoog in algemene termen dat dergelijke 
handelingen onrechtmatig zijn zowel tegen de producenten als tegenover degenen 
die aan deze producenten reproductie- en distributierechten als evenbedoeld 
ontlenen. De 'bootlegs' die in deze zaak aan de orde waren vormen geen 
verveelvoudiging van opnamen van de producent, maar zijn onafhankelijk 
daarvan gemaakt. Deze opnamen vormen dus geen inbreuk op rechten die de 
producent aan zijn eigen prestatie kan ontlenen. De producent heeft tegenover 
dergelijke opnamen hooguit een van de uitvoerend kunstenaar afgeleide positie 
als licentienemer. De Hoge Raad overwoog dat de belangen van de producenten 
die van de uitvoerend kunstenaar het al dan niet exclusieve recht hebben 
gekregen een opname van een uitvoering te maken nauw verweven zijn en 
parallel lopen met de belangen van de uitvoerend kunstenaar. Dit recht om een 
opname te vervaardigen is nauw verweven met het recht recht om beeld- en 
geluidsdragers waarop die uitvoering is vastgelegd te reproduceren en te 
distribueren. Deze reproductie- en distributierechten kunnen door de producent 
ook weer aan derden worden verleend, bijv. in de vorm van een (sub)licentie om 
de opname in een bepaald land te reproduceren en daar in het verkeer te 
brengen.205 De belangen van deze (sub)licentienemers van de producent  ─  
evenzeer leden van de Nederlandse Vereniging van Producenten en Importeurs  ─ 
 waren in deze procedure evenzeer aan de orde.  
 Zowel bij de producent van de opname als bij degene die beeld- en 
geluidsdragers reproduceert en in het verkeer brengt is sprake van een 
(sub)licentie in enge zin, daar zij beiden een gedeelte van de rechten van de 
uitvoerend kunstenaar uitoefenen.206 De Hoge Raad oordeelde dat Snelleman 
tegenover deze beide licentienemers in enge zin onrechtmatig handelde, zodat in 
dit arrest evenals in het na het Elvis Presley-arrest een exclusieve werking aan de 

 

                                                 
203 HR 2 april 1993, Informatierecht/AMI 1993, p. 152 (NVPI/Snelleman). 
204 Onder `piraterij' wordt verstaan het zonder toestemming van de gerechtigde(n) kopiëren en verhandelen van 

beeld- of geluidsdragers. Het begrip `bootlegging' staat voor het zonder toestemming van de uitvoerend 
kunstenaar maken van een opname van een optreden en het verhandelen van beeld- of geluidsdragers waarop 
dat optreden is vastgelegd. 

205 Het begrip `distributie' lijkt in dit arrest betrekking te hebben op het in het verkeer brengen van de 
geluidsdragers en niet op het verder verhandelen daarvan. Dat laatste kan naar mijn mening niet als een 
licentie worden aangemerkt aangezien het recht van de producent na het met zijn  toestemming in het verkeer 
brengen van een geluidsdrager in beginsel is uitgeput.  

206 Vgl: art. 2 WNR. 
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licentie in enge zin werd toegekend, zodat zelfs van `gevestigde jurisprudentie' 
gesproken lijkt te kunnen worden.    
 
8.6.3.5 CONCLUSIE 
 
Hoewel in de literatuur en rechtspraak het toekennen van exclusieve werking aan 
de licentie een controversieel onderwerp is, kan naar mijn oordeel geconcludeerd 
worden dat er geen zwaarwegende argumenten bestaan om aan de licentie in enge 
zin exclusieve werking te ontzeggen. In de arresten inzake Elvis Presley en 
NVPI/Snelleman verleende de Hoge Raad ook exclusieve werking aan licenties in 
enge zin onder de ongeschreven rechten van de uitvoerend kunstenaar, waarmee 
deze kwestie naar het mij voorkomt ook beslist is. 
 Het toekennen van exclusieve werking aan een licentie in enge zin, laat zich 
rechtvaardigen door de omstandigheid dat de licentienemer een zelfstandig 
belang heeft bij de exclusiviteit van de exploitatie van het object van desbe-
treffende intellectuele eigendomsrecht. De belangen van die licentienemer zijn 
daardoor ook in grote mate gelijk aan die van de rechthebbende op het 
intellectuele eigendomsrecht, zodat het toekennen van exclusiviteit zich laat 
rechtvaardigen door dezelfde argumenten als die gelden voor het intellectuele 
eigendomsrecht zelf. De licentie in enge zin heeft als hoofddoel om de licentiene-
mer vergaande bevoegdheden voor de exploitatie van het object van het recht te 
verschaffen. De overeenkomst strekt ertoe hem een zekere macht over dat object 
te verschaffen, waardoor de positie van de houder van een licentie in enge zin ook 
op één lijn te stellen is met de houder van een beperkt recht met exclusieve 
werking, zoals de vruchtgebruiker, pandrechthouder of houder van een erfdienst-
baarheid.207

 Dit ligt in beginsel anders voor de licentie in ruime zin, waarbij niet de 
bevoegdheid tot exploitatie van het object voorop staat, maar veel meer sprake is 
van een door de rechthebbende op een intellectueel eigendomsrecht gedogen van 
mogelijk inbreukmakend handelen. Daarbij kan het ook zeer wel kwestieus zijn 
in hoeverre dit handelen überhaupt inbreukmakend is, bijv. doordat het object van 
dat handelen wellicht buiten de beschermingsomvang van het intellectuele 
eigendomsrecht ligt. Een dergelijke overeenkomst heeft ook niet tot hoofddoel 
om de licentienemer bevoegdheden over het object van het recht te verschaffen, 

 
207 Vgl. ook: Drucker, 1924, nr 390; Sannes, RM Themis 1932, p. 281; Hoyng, 1988, p. 81; Quaedvlieg, 1991, p. 

488 en p. 492; Rank-Berenschot, 1992, p. 320. Het komt mij voor dat met het Elvis Presley-arrest ook de 
aarzeling van Hoyng (1988, p. 81) terzake van de licentie als `zakenrecht' weggenomen zal zijn. Hoyng wees 
op de overeenkomst met de erfdienstbaarheid en was van oordeel dat er sterke argumenten waren voor het 
toekennen van zakelijke werking aan de (octrooi)licentie, maar aarzelde omdat de Row niet voorziet in een 
recht van de licentienemer om tegen stoornis op te treden. Daarin wordt nu voorzien door ongeschreven recht. 
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maar ziet primair slechts op de rechtsverhouding tussen de contractspartijen. Bij 
de licentie in ruime zin  ─  waarbij slechts sprake is van een eenvoudige 
toestemming c.q. toezegging dat het intellectuele eigendomsrecht niet zal worden 
uitgeoefend  ─  is naar mijn oordeel alleen sprake van een relatief vorderingsrecht 
van de licentienemer op de licentiegever. Dit vorderingsrecht werkt in beginsel 
slechts tussen partijen en derden handelen dan ook niet onrechtmatig tegenover 
de licentienemer wanneer zij het desbetreffende intellectuele eigendomsrecht niet 
respecteren. 
 
8.6.4 BEPERKT RECHT? 
 
Wanneer men aan de licentie in enge zin exclusieve werking toekent, brengt dat 
met zich dat de licentie in enge zin goederenrechtelijke trekken verkrijgt, doordat 
dit op een overeenkomst gebaseerde recht in afwijking van de voor verbintenissen 
uit overeenkomst geldende de hoofdregel wèl tegen derden kan worden ingeroe-
pen. De vraag rijst vervolgens in hoeverre de licentie in enge zin wellicht als een 
volledig goederenrechtelijk recht zou kunnen worden aangemerkt, ofwel in 
hoeverre de licentie in enge zin tevens als een beperkt recht aangemerkt kan 
worden.    
 Een beperkt recht wordt in art. 3:8 BW gedefinieerd als een recht dat is 
afgeleid uit een meer omvattend recht dat met het beperkte recht is bezwaard. 
Een beperkt recht is een goederenrechtelijk recht, zodat het niet alleen exclusieve 
werking heeft tegenover derden-inbreukmakers, maar evenzeer blijft rusten op het 
goed waarop het gevestigd is, ook wanneer dat wordt overgedragen (droit de 
suite). Tevens gaat een eerder gevestigd beperkt recht vóór een later gevestigd 
beperkt recht (prioriteitsbeginsel), anders dan bij vorderingsrechten, waarbij juist 
gelijkheid in rang voorop staat (paritas creditorum). Bovendien ondervindt een 
beperkt recht geen nadeel van een later beslag of faillissement.208  
 
8.6.4.1 NAAR OUD BW 
 
Naar oud burgerlijk recht wordt door verschillende schrijvers verdedigd dat aan 
de licentie  ─  in de terminologie van het oude recht  ─  zakenrechtelijke werking 
kan toekomen.209  

 

                                                 
208 Vgl. Hoyng, 1988, p. 82; Hijma/Olthof, 1990, nr 104; Rank-Berenschot, 1992, p. 104 e.v. en p. 140. 
209 Vgl. Moorrees, 1912, deel I, p. 211: een oneigenlijk zakelijk recht; Salomonson, RM 1929, p. 81: erkende 

droit de suite terzake van de ingeschreven octrooi-licentie; Sannes, RM 1932, p. 282-291; Drucker, 1924, p. 
407; Van Brakel, NJB 1931, p. 653; Buddingh de Voogt, RM 1948, p. 61; Van der Veen, BIE 1960, p. 21; 
Verkade, noot NJ 1992, 404 terzake van de ingeschreven merklicentie. 
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 Ook in de rechtspraak is een zakenrechtelijke werking van de licentie 
aangenomen. Zo oordeelde het Hof Den Haag in zijn arrest van 11 maart 1925 dat 
de omstandigheid dat een octrooi vóór de inschrijving van de licentie aan een 
derde was overgedragen niet aan het bestaan van de licentie afdeed, zodat de 
Octrooiraad niet bevoegd was de inschrijving van die licentie te weigeren.210 De 
President van de rechtbank Groningen oordeelde dat een octrooilicentie geldig 
bleef na overdracht wanneer de derde met het bestaan van de licentie bekend 
was.211 Wanneer men de licentie enkel als vorderingsrecht ziet, zou in zo'n geval 
slechts schadevergoeding wegens handelen in strijd met een zorgvuldigheidsnorm 
op zijn plaats zijn. 
 Belangrijk lijkt mij dat ook Meijers de licentie als een beperkt recht zag. In 
zijn Algemene Begrippen erkende hij naast een onderscheiding van 
vermogensrechten naar hun object een onderscheiding tussen vermogensrechten 
en daarvan afgesplitste rechten.212 Naast de afgesplitste rechten die zich bij ieder 
vermogensrecht kunnen voordoen  ─  zoals vruchtgebruik en pandrecht  ─  
onderscheidde hij afgesplitste rechten die zich bij bijzondere soorten 
vermogensrechten voordoen. Hij noemde in dat verband vertaal- of vertolkings-
rechten onder een auteursrecht, alsmede licenties en het recht van een 
voorgebruik onder het octrooirecht.213 Deze rechten zag hij als afgesplitste 
rechten, die de bevoegdheden van het hoofdrecht beperken.214 De vraag rijst 
overigens in dit verband in hoeverre Meijers hier het oog had op een afgesplitst 
vertaalrecht bij wege van licentie dan wel door gedeeltelijke overdracht van 

 
210 Hof Den Haag, 11 maart 1925, W 11413 (Bikkers/Octrooiraad): Het feit dat voor de inschrijving der licentie 

het octrooi aan een derde is overgedragen en ten name van deze is ingeschreven, deed de licentie niet verval-
len en gaf den Octrooiraad niet de bevoegdheid inschrijving der licentie te weigeren. 

211 Pres. Groningen, 1 juni 1962, NJ 1962, 518 (Bodegraven/Hammenga): art. 33 lid 2 Ow (...) wel zegt dat 
inschrijving werking tegen derden tot gevolg heeft, maar niet dat dit slechts bij inschrijving het geval is en Wij 
van oordeel zijn, dat de licentie ook dan een tegenover een derde [latere verkrijger octrooi] geldig is, als deze 
van de licentie op de hoogte was, hetgeen hier het geval is blijkens de uitdrukkelijke vermelding van deze 
licentie in de akte d.d. 23 aug. 1961, waarbij Daling aan eiseres het octrooi overdroeg. 

212 Meijers, 1948, p. 280. 
213 Meijers, 1948, p. 281: bij het auteursrecht kunnen de navolgende bevoegdheden een zelfstandig bestaan ver-

krijgen: het recht van de uitgever, het vertaalrecht, het vertolkingsrecht, het recht van verveelvoudiging, het 
recht van vastlegging van een vertolking op grammofoonplaten, enz. Bij het octrooi- of uitvindersrecht kunnen 
het recht op een generale of een speciale licentie en het recht van de voorgebruiker genoemd worden. 

214 Meijers, 1948, p. 281: Naast al deze afgesplitste rechten blijft het hoofdrecht, zij het dan ook met verminderde 
bevoegdheden bestaan. Het hoofdrecht, zelfs indien het na de afsplitsing minder bevoegdheden inhoudt dan 
het afgesplitste recht - men denke b.v. eens aan een met een eeuwig durende erfpacht belaste eigendom - staat 
des niettemin nimmer op één lijn met de afgesplitste rechten. Het wegvallen van het hoofdrecht beïnvloedt 
omvang en bevoegdheden van het afgesplitste recht niet, omgekeerd echter, wanneer het afgesplitste recht 
wegvalt, breiden de bevoegdheden van het hoofdrecht zich weer uit tot haar normale omvang. Dikwijls wordt 
dit verschijnsel weergegeven door gebruik te maken van het beeld van de elastische bal. Zodra de druk van 
het afgesplitste recht ophoudt te werken, herneemt het recht, waarop de druk wordt uitgeoefend, weer zijn 
oorspronkelijke vorm en grootte. Daartegen Huydecoper, Informatierecht/AMI 1992, p. 67. 
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auteursrecht. Van belang in dit verband is naar mijn oordeel echter met name dat 
Meijers in ieder geval kennelijk geen bezwaar zag tegen het aanmerken van een 
licentie als beperkt recht. 
 Naar oud burgerlijk recht bestaan er derhalve mogelijkheden om de licentie 
in enge zin als een beperkt recht met goederenrechtelijke werking aan te merken. 
De omstandigheid dat naar oud burgerlijk recht een gesloten systeem van 
zakelijke rechten werd aangenomen, doet daaraan niet af. Deze geslotenheid ziet 
primair op de omstandigheid dat partijen niet naar eigen goeddunken zakelijke 
rechten in het leven kunnen roepen. In aanmerking nemende dat zakelijke rechten 
in meerdere mate aan derden kunnen worden tegengeworpen, ontbreekt hier de 
contractsvrijheid die zo kenmerkend is in het overeenkomstenrecht.215 Dat doet er 
echter niet aan af dat naar oud burgerlijk recht ongeschreven zakelijke rechten 
niet uitgesloten zijn.216

 
8.6.4.2 NAAR HUIDIG BW 
 
Gelet op het hiervoor aangegeven standpunt van Meijers wekt het geen verbazing 
dat Meijers in zijn Toelichting bij artikel 3:8 BW de licentie evenzeer als een 
voorbeeld van een beperkt recht opvoerde.217 Art. 3:81 lid 1 BW brengt echter een 
beperking aan voor de bestaanbaarheid van beperkte rechten door te bepalen dat 
aan wie een zelfstandig en overdraagbaar recht toekomt binnen de grenzen van 
dat recht de in de wet genoemde beperkte rechten kan vestigen. In de Toelichting 
merkt Meijers daarover op dat het vestigen van een beperkt recht het beschikken 
over een gedeelte van de bevoegdheden die dat recht met zich brengt inhoudt, 
zodat een beperkt recht slechts gevestigd kan worden wanneer men bevoegd is 
daarover te beschikken, reden waarom het recht derhalve overdraagbaar dient te 
zijn.218  

 

                                                 
215 Zie: Asser-Mijnssen-De Haan, 3-I, 1992, nr 36; Quaedvlieg, 1991, p. 488. 
216 Zoals de fiduciaire eigendom. Zie daarover: Snijders, AA 1991, p. 1092. Zie ook: Rank-Berenschot, 1992, p. 

307-340. 
217 Toelichting Meijers, Parlementaire geschiedenis, Boek 3, 1981, p. 93 (art. 3.1.1.7.): Het begrip beantwoordt 

aan het oude ius in re aliena, mits men onder de res dan ook de res incorporales begrijpt. De beperkte rechten 
zijn afgesplitste rechten, die, hetzij bij ieder overdraagbaar vermogensrecht kunnen voorkomen - vrucht-
gebruik en pandrecht -, hetzij alleen bij rechten op bijzondere voorwerpen: erfdienstbaarheid, erfpacht en 
grondrente bij het recht op onroerende goederen; vertaal- en reproduktierechten bij auteursrechten; een 
licentie bij het octrooirecht, enz. Zo ook: Pitlo-Brahn, 1987, p. 58 en Nieuwenhuis c.s., Aant. 1 bij art. 3:8. 

218 Toelichting Meijers, Parlementaire Geschiedenis, Boek 3, 1981, p. 309 (3.4.1.2): Vestiging van een beperkt 
recht is een beschikken over een gedeelte van de bevoegdheden, die aan hem, die het recht vestigt, toekomen. 
Mitsdien moet degene die een beperkt recht vestigt, de bevoegdheid hebben over zijn recht te beschikken, 
m.a.w. zijn recht moet overdraagbaar zijn. 
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 Op de voorwaarde dat slechts de in de wet genoemde beperkte rechten 
gevestigd kunnen worden, ging Meijers in zijn Toelichting niet nader in. Bij de 
verdere parlementaire behandeling werd benadrukt dat hiermee bedoeld werd het 
gesloten systeem der beperkt zakelijke rechten zoals dat naar oud BW gold naar 
aanleiding van het arrest van de Hoge Raad van 3 maart 1985 inzake Blau-
boer/Berlips ook voor het nieuwe recht door te voeren.219 Zoals reeds opgemerkt 
vereist het gesloten systeem van goederenrechtelijke rechten niet noodzake-
lijkerwijs dat deze rechten steeds een wettelijke basis hebben. De geslotenheid 
ziet primair op de omstandigheid dat partijen niet naar eigen goeddunken rechten 
met derdenwerking kunnen creëren. Dat vereist echter nog niet dat de rechter niet 
bevoegd zou kunnen zijn dergelijke rechten op grond van ongeschreven recht te 
erkennen.220 In het Voorlopig Verslag werd naar aanleiding van de daartegen 
geuite bezwaren opgemerkt dat de oplossing voor de daardoor eventueel 
veroorzaakte problemen gezocht diende te worden in het scheppen van ruimte 
voor beperkt zakelijke rechten in de wet.221  
 De vraag in hoeverre licenties op wettelijke intellectuele eigendomsrechten 
eventueel als een beperkt recht zouden kunnen worden aangemerkt kan in deze 
verhandeling over ongeschreven intellectuele eigendomsrechten blijven rusten.222 
Art. 3:81 lid 1 BW vereist immers niet alleen dat een beperkt recht in de wet 
genoemd is, maar evenzeer dat het moederrecht overdraagbaar dient te zijn. Gelet 
op het bepaalde in art. 3:83 lid 3 BW, dat een wettelijke grondslag voor 

 
219 HR 3 maart 1905, W 8191 (Blauboer/Berlips). 
220 Dat de rechter daartoe zeer wel in staat is blijkt wel uit de omstandigheid dat het op de jurisprudentie 

gebaseerde fiduciaire eigendomsrecht naar oud burgerlijk recht toch redelijk naar behoren heeft 
gefunctioneerd. Zie daarover ook: Snijders, AA 1991, p. 1092.  

221 V.V. II, Parlementaire Geschiedenis, Boek 3, 1981, p. 310: Men zoeke de oplossing van door een al te 
begrensde regeling dreigende problematiek in het scheppen van voldoende ruimte voor constellaties, 
waarvoor het beperkt zakelijk recht een gewenst onderdak biedt. 

 M.v.a. II, Parlementaire Geschiedenis Boek 3, 1981, p. 310: Naar aanleiding van lid 1 heeft de Commissie 
opgemerkt dat voor de hier bedoelde rechten het gesloten systeem ook voor het nieuwe recht moet worden 
aanvaard. Bij haar reactie op de inleidende algemene beschouwingen van de Memorie van Toelichting op 
Boek 5 heeft zij niet integraal dit standpunt gehandhaafd. De leden der Commissie die aldaar meer openheid 
van het stelsel bepleitten, hebben bij die gelegenheid echter tevens te kennen gegeven dat ook bij zulk een 
grotere openheid het onderhavige lid ongewijzigd kon blijven. Dit laatste kan de ondergetekende onderschrij-
ven. Hij heeft het daarom beter geoordeeld om op de hier aan de orde gestelde kwestie eerst bij Memorie van 
Antwoord op Boek 5 in te gaan. 

222 De vraag rijst met name of het behandelen van de licentie in de Row, BMW, BTMW, ZPW, Chipswet en 
sinds 1989 de Aw met zich brengt dat voldaan wordt aan de voorwaarde dat deze rechten `in de wet genoemd' 
zijn zoals art. 3:81 lid 1 BW verlangt. In dit verband is van belang dat het Burgerlijk Wetboek alleen terzake 
van pand en hypotheek (art. 3:277 BW) expressis verbis bepaalt dat het beperkte rechten zijn, maar deze 
kwalificatie niet hanteert terzake van het vruchtgebruik (titel 3.8), de erfdienstbaarheid (titel 5.6), erfpacht 
(titel 5.7), opstal (titel 5.8) en het appartementsrecht (titel 5.10). Het lijkt dan ook verdedigbaar dat het 
behandelen van de licentie in de intellectuele eigendomswetten met zich brengt dat aan de voorwaarde van het 
`noemen' van art. 3:81 lid 1 BW wordt voldaan. 
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overdraagbaarheid verlangt, kunnen licenties op ongeschreven intellectuele 
eigendomsrechten derhalve naar nieuw burgerlijk recht niet de status van beperkt 
recht verwerven omdat deze rechten naar nieuw burgerlijk recht niet 
overdraagbaar zijn.223  
 
8.6.4.3 STANDPUNT 
 
Een belangrijk gevolg van de omstandigheid dat een licentie op een ongeschreven 
intellectueel eigendomsrecht naar nieuw burgerlijk recht niet als een beperkt recht 
kan worden aangemerkt, is daarin gelegen dat de licentienemer op grond van zijn 
eigen subjectieve recht met exclusieve werking tegen inbreukmakers geen beroep 
kan doen op de rechten en aanspraken die de licentiegever eventueel kan doen 
gelden. Wanneer men de licentie aanmerkt als een beperkt recht, dan is het 
vertrekpunt dat de rechthebbende van een subjectief vermogensrecht een gedeelte 
van de door het subjectieve vermogensrecht afgebakende en rechtens erkende 
bevoegdheden van zijn recht afsplitst en aan een derde overdraagt. De licentie-
nemer wordt daarmee rechtsopvolger van de licentiegever, van wie zijn juridische 
positie is afgeleid.224  
 Wanneer de licentie geen beperkt c.q. afgeleid recht is, kan de licentienemer 
zich tegenover derden niet zelfstandig beroepen op de eventuele rechten en 
aanspraken van de licentiegever. De positie van de licentienemer tegenover 
derden dient dan enkel beoordeeld te worden aan de hand van de rechten en 
aanspraken die de licentienemer zelve eventueel tegenover die derden geldend 
kan maken. Dit betekent dat een licentienemer zich dan tegenover derden niet kan 
beroepen op de rechten van de licentiegever, hetzij ter afwering van claims van 
derden, hetzij om rechten tegenover die derden geldend te maken.225 Dit is met 
name van belang wanneer de prioriteit van bepaalde rechten van doorslaggevende 
betekenis is, zoals bijv. bij onderscheidingsprestaties het geval is.  
 Dit probleem speelt niet voor die intellectuele eigendomsrechten die zich 
lenen voor een gedeeltelijke overdracht, hetgeen met name het geval is bij het 
auteursrecht, waarvan wordt aangenomen dat het zich laat uitsplitsen in 
verschillende onderdelen, zoals een vertaalrecht of een recht tot verfilming van 
het werk, welke rechten zich ieder afzonderlijk als zodanig laten overdragen. Dan 
wordt in essentie dezelfde juridische constructie toegepast als in geval van een 
beperkt recht,226 doordat de aldus overgedragen rechten worden afgesplitst van het 
moederrecht, dat door die afsplitsing derhalve evenzeer bezwaard wordt, omdat 

 

                                                 
223 Zie daarover § 8.5.2. 
224 Vgl. Rank-Berenschot, 1992, p. 105. 
225 Vgl. Drucker, 1924, p. 402; Van der Veen, BIE 1960, p. 20; Wichers Hoeth, 1993, p. 242. 
226 Vgl. ook: Quaedvlieg, 1991, p. 492 en p. 494. 
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de rechthebbende op het resterende auteursrecht daar niet meer over kan beschik-
ken. Nadeel van deze constructie voor de rechthebbende op het (resterende) 
auteursrecht is echter dat hij het aldus afgesplitste recht in beginsel kwijt is. 
Wanneer bij de overdracht bepaald mocht zijn dat het recht na een zekere periode 
weer overgedragen dient te worden aan de oorspronkelijke rechthebbende, staat 
deze in geval van een tekortkoming in de nakoming van deze obligatoire verbin-
tenis in beginsel met lege handen, in het bijzonder wanneer het afgesplitste 
auteursrecht in de tussentijd een aantal malen in andere handen is overgegaan. De 
oorspronkelijke rechthebbende kan dan in beginsel slechts zijn toenmalige 
contractspartij aanspreken voor schadevergoeding, maar zal niet kunnen 
bewerkstelligen dat het afgesplitste recht weer daadwerkelijk aan hem terugvalt. 
Voordeel van de mogelijkheid van het kunnen vestigen van een licentie als 
beperkt recht is dat wanneer de duur waarvoor het beperkte recht is gevestigd is 
verstreken, deze rechten automatisch terugvallen aan de oorspronkelijke 
rechthebbende, zonder dat daar nadere rechtshandelingen door derden voor nodig 
zijn.  
 Ik meen dan ook dat de constructie van de licentie als beperkt recht 
geenszins in het nadeel van de rechthebbende op een intellectueel eigendomsrecht 
behoeft te zijn. Integendeel, door de licentie als beperkt recht aan te merken 
verschaft men de rechthebbende naar het zich laat aanzien een flexibeler 
instrumentarium voor de exploitatie van zijn recht, omdat hij dan veel minder 
genoodzaakt is in een aantal gevallen wellicht voor de veel drastischer stap van 
gedeeltelijke overdracht van zijn recht te kiezen. 
 Een belangrijk gevolg van het kwalificeren van de licentie als een beperkt 
recht is voor de licentienemer met name daarin gelegen dat hij in de uitoefening 
van zijn recht niet gefrustreerd kan worden door een latere verkrijger van het 
intellectuele eigendomsrecht waarop de licentie rust. De enkele omstandigheid 
dat de latere verkrijger van het recht weet dat er een licentie verleend was, brengt 
in beginsel immers niet met zich dat deze verkrijger onrechtmatig zou handelen 
door de licentie niet te respecteren.227 Wanneer de latere verkrijger in het geheel 
niet bekend was of behoefde te zijn met de licentie lijkt de kans dat hij alsnog 
gehouden zou kunnen zijn deze te respecteren uiterst gering, wanneer men de 
licentie niet als beperkt recht kwalificeert.228  
 Wanneer men aan de licentie exclusieve werking toekent, zodat deze kan 
worden ingeroepen tegenover een  ─  in beginsel willekeurige  ─  derde-
inbreukmaker, die in het geheel niet met het bestaan van de licentie bekend is of 
behoeft te zijn, brengen naar mijn mening de redelijkheid en billijkheid met zich 

 
227 Vgl. Hoyng, 1988, p. 90. 
228 Vgl. Rank-Berenschot, 1992, p. 96. 
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dat a fortiori de licentie kan worden ingeroepen tegenover een rechtsopvolger 
onder bijzondere titel van de rechthebbende. Een dergelijke rechtsopvolger kan 
ook zeer wel onderzoeken in hoeverre het recht reeds met een licentie belast is, of 
op dat punt de nodige garanties en vrijwaringen van zijn rechtsvoorganger bedin-
gen. Het lijkt dan ook niet onredelijk of onbillijk om aan te nemen dat een 
rechtsopvolger eventueel aan een reeds verleende licentie in enge zin gebonden 
is.229   
 Ik meen dan ook dat het alleszins redelijk en billijk is  ─  en bovendien ook 
uiterst praktisch kan zijn  ─  om de licentie als een beperkt recht op een intellec-
tueel eigendomsrecht aan te merken. Wanneer men in aanmerking neemt dat op 
intellectuele eigendomsrechten wel algemene beperkte rechten als vruchtgebruik 
en pand gevestigd kunnen worden, valt niet goed in te zien waarom de veelal zeer 
aanzienlijke belangen van de licentienemer niet evenzeer door een beperkt recht 
veilig gesteld kunnen worden tegenover rechtsopvolgers onder bijzondere titel. 
Naast de verschillende specifiek op het eigendomsrecht op zaken toegesneden 
beperkte rechten, zoals een erfdienstbaarheid of een recht van opstal, zou een 
dergelijk specifiek op intellectuele eigendomsrechten toegesneden beperkt recht 
ook in het geheel niet misstaan. Het is om deze reden te betreuren dat het nieuw 
burgerlijk recht ook hier  ─  naar het zich laat aanzien eveneens weinig doordacht 
 ─  de mogelijkheid van vestiging van een licentie als beperkt recht op 
ongeschreven intellectuele eigendomsrechten in art. 3:81 lid 1 BW uitsluit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
229 Het is wellicht illustratief dat zelfs een verklaard tegenstander van enige zakelijke werking van de licentie als 

Telders geen bezwaar had tegen het laten werken van een licentie tegen latere verkrijgers, wanneer deze 
licentie tenminste was ingeschreven of de verkrijger daarmee bekend was (Telders, 1946, p. 373). Zie 
daarover ook: Quaedvlieg, 1991, p. 490. 

 Ook Verkade is een voorstander van het toekennen van werking tegenover latere verkrijgers van de ingeschre-
ven merkenlicentie, en is van oordeel dat de inschrijving juist ten doel heeft dit rechtsgevolg te realiseren. (NJ 
1992, 404, noot bij HR 24 november 1989 inzake Focus Veilig/Lincoln Electric Company). De omstandigheid 
dat de octrooi- en merkenwetgever inschrijving van de licentie verlangt alvorens deze tegen derden kan 
worden ingeroepen, laat zich mijns inziens echter verklaren uit de omstandigheid dat die wetgever aan de 
licentienemer in ieder geval een schadevergoedings-actie wilde toekennen en met de inschrijving de schuld 
van de derde ook jegens de licentienemer in beginsel als vaststaand kan worden aangemerkt.  
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