
Hoofdstuk 9: Prestatiebescherming naar Amerikaans recht 

9. PRESTATIEBESCHEMING NAAR AMERIKAANS RECHT1 
 
9.1 MISAPPROPRIATION 

Immateriële voorwerpen laten zich naar hun aard weinig aan landsgrenzen 
gelegen liggen en zijn evenmin een typisch Hollands fenomeen. Het is daarom 
opportuun te rade te gaan bij buitenlands recht dat zich evenzeer met `prestatie-
bescherming' heeft bezig gehouden.  Een nadere beschouwing van het mede-
dingingsrecht van de Verenigde Staten van Amerika is in dit opzicht de moeite 
waard. Reeds sedert de jaren twintig en dertig zijn in de VS de verschillende 
communicatietechnieken op grote schaal èn op commerciële wijze geëxploiteerd. 
Dat heeft tevens geresulteerd in een omvangrijk aantal juridische geschillen, 
waarin de Amerikaanse rechter zich over een bonte reeks van gevallen heeft 
moeten uitlaten. De nodige ervaring met deze materie kan het Amerikaanse recht 
dan ook niet ontzegd worden. Reden genoeg derhalve voor een nadere 
beschouwing van dit onderdeel van het Amerikaanse `unfair competition law',1 
waarbinnen prestatiebescherming een plaats heeft gevonden onder het begrip 
`misappropriation'.2  
 
9.2 INTERNATIONAL NEWS SERVICE  V. ASSOCIATED PRESS 

`Landmark decision' op het gebied van prestatiebescherming is het arrest van de 
Supreme Court van 1918 inzake International News Service v. Associated Press.3 
Zowel International News Service (`INS') als de Associated Press exploiteerden 
persbureaus, die nieuws verzamelden en tegen betaling onder de aangesloten 
kranten verspreidden. De kosten van de exploitatie bedroegen op jaarbasis respec-
tievelijk 2 en 3,5 miljoen dollar. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was het tot het 
Hearst-concern behorende INS door de Geallieerden uitgesloten van faciliteiten  

 

                                                 
1 Vgl. ook: Ruijsenaars, GRUR Int 1988, p. 764-767. 
2 Vgl. `Developments in the Law - Competitive Torts: Misappropriation of Commercial Intangibles,' Harvard 

Law Review, Vol. 77:888, 1964, p. 932-946. 
3 248 U.S. 215, 39 S.Ct. 68. Brown/Denicola, 1985, p. 447-459; Nimmer, 1985, p. 524-542. Zie ook: 

Hugenholtz, 1989, p. 90. 
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aan het front.4 Deze handicap werd onder meer overwonnen door het nieuws over 
de oorlog uit de aan de Amerikaanse Oostkust uitkomende Associated Press-
kranten direct na publicatie daarvan naar de aan de Westkust verschijnende INS-
bladen te telegraferen. Vanwege het tijdsverschil tussen de Oost- en de Westkust 
konden deze berichten vervolgens door de INS-kranten aan de Westkust gelijktij-
dig met de daar verschijnende Associated Press bladen gepubliceerd worden. INS 
stelde tot deze handelwijze gerechtigd te zijn omdat het nieuws door de open-
baarmaking in de Associated Press-kranten publiek domein zou zijn geworden. 
 De U.S. Supreme Court verbood de handelwijze van INS op basis van `unfair 
competition'.5 Justice Pitney stelde in zijn `opinion' namens het Hof voorop dat 
the peculiar value of news is in the spreading of it while it is fresh; and it is 
evident that a valuable property interest in the news, as news, cannot be main-
tained by keeping it secret. In antwoord op het verweer van INS dat zij tot deze 
handelwijze gerechtigd was omdat het nieuws door de publicatie in het publiek 
domein was geraakt overwoog het Hof: The fault in the reasoning lies in applying 
as a test the right of the complainant as against the public, instead of considering 
the rights of complainant and defendant, competitors in business, as between 
themselves. INS en Associated Press zijn concurrenten en op die verhouding zijn 
bijzondere normen van toepassing.6 De particulier die een krant koopt is vrij de 
inhoud daarvan te verkondigen, maar het door INS in concurrentie met de 
Associated Press aanwenden van dat nieuws ten behoeve van met Associated 
Press concurrende activiteiten is een ander verhaal.7  
 Over de handelwijze van INS overwoog het Hof vervolgens: `In doing this 
defendant, by its very act, admits that it is taking material that has been acquired 
by complainant as the result of organization and the expenditure of labor, skill 
and money, and which is saleable by complainant for money. (..) Stripped of all 
disguises, the process amounts to an unauthorized interference with the normal 
operation of compainant's legitimate business precisely at the point where the 
profit is to be reaped,(...); with special advantage to defendant in the competition 
because of the fact that it is not burdened with any part of the expense of 

 
4 INS was in November 1916 het gebruik van de door de Geallieerden gecontrolleerde kabels ontzegd vanwege 

vermeende schendingen van de censuur en verdraangen van het nieuws. Zie Gramling, AP: The Story of 
News 285 (1940). 

5 Copyright speelde geen rol. Deels omdat INS de nieuwsberichten bewerkte, deels omdat de onder de 
Copyright Act van 1909 vereiste formaliteiten niet vervuld waren. 

6 The parties are competitors in this field; and, on fundamental principles, applicable here as elsewhere, when 
the rights  or priviliges of the one are liable to conflict with those of the other, each party is under a duty so to 
cunduct its own business as not unnecessarily or unfairly to injure that of the other. 

7 The right of the purchaser of a single newspaper to spread knowledge of its contents gratuitously, for any 
legitimate purpose not unreasonably interfering with complainant's right to make merchandise of it may be 
admitted; but to transmit that news for commercial use, in competition with complainant - which is what 
defendant has done and seeks to justify - is a very different matter. 
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gathering the news. The transaction speaks for itself, and a court of equity ought 
not to hesitate long in characterizing it as unfair competition in business.'8

 De duur van de verleende bescherming werd door het Hof beperkt tot de 
periode dat het nieuws nieuwswaarde bezit. 
 Met dit arrest introduceerde de U.S. Supreme Court een nieuwe doctrine. In 
de periode daarvoor had de Supreme Court bij afwezigheid van een copyright of 
patent veelal slechts ingegrepen ingeval van `passing off'; de situatie waarin een 
produkt wordt verkocht als ware het van een ander afkomstig, zodat het publiek 
misleid wordt over de herkomst daarvan.9 Binnen het kader van `unfair competi-
tion law' opende het Hof thans echter de mogelijkheid een prestatie te 
beschermen vanwege de daaraan verbonden inspanningen en de verzilverbaarheid 
van het resultaat daarvan. De overwegingen zijn bovendien in zodanig ruime 
bewoordingen gesteld dat in beginsel ook andere prestaties dan nieuws voor een 
dergelijke bescherming in aanmerking kunnen komen.10  
 Zoals Callmann opmerkte introduceerde het Hof met dit arrest tevens de 
ongerechtvaardigde verrijking als grondslag voor een vordering binnen het 
mededingingsrecht.11 INS werd immers verboden het nieuws van Associated 
Press aan te wenden in de concurrentiestrijd omdat zij daardoor een ongerecht-
vaardigd voordeel zou verwerven, aangezien zij niet meedeelde in de (substan-
tiële) kosten die de Assocoated Press voor het verzamelen daarvan moest maken. 
 Alhoewel de geboden bescherming beperkt was tot het gebruik van het 
nieuws door concurrenten, vertoonde zij binnen die grenzen alle kenmerken van 
een ongeschreven intellectueel eigendomsrecht; een quasi property in de woorden 
van Justice Pitney in het INS-arrest.12  

 

                                                 
8 Onderstreping ThvE. 
9 Justice Holmes - gesteund door Justice McKenna - stelde zich in zijn dissenting opinion bij het INS-arrest nog 

op het standpunt dat dit de enige grond voor een vordering kon zijn: But as, in my view, the only ground of 
complaint that can be recognized without legislation is the implied misstatement, it can be corrected by stating 
the truth; and a suitable acknowledgment of the source is all that the plaintiff can require. 

10 Zo overwoog Chief Justice Hughes in 1935 dat het begrip unfair competition, zoals in dit arrest omschreven, 
van toepassing is op iedere misappropriation of what equitably belongs to a competitor. Schechter Poultry 
Corp. v. United States, 295 U.S. 495, p. 532 (1935). 

11 Rudolf Callmann, `He Who Reaps Where He Has Not Sown: Unjust Enrichment in Unfair Competition,' 
Harvard Law Review, Vol. 55, (1942), p. 595-614; Callmann/(Altman), `Unfair Competition, Trademarks & 
Monopolies', 4th Ed., § 15.04 

12 Justice Pitney: Regarding the news, therefore, as but the material out of which both parties are seeking to 
make profits at the same time and in the same field, we can hardly fail to recognize that for this purpose and 
as between them, it must be regarded as quasi property, irrespective of the rights of either as against the 
public. Zie ook: Samuelson, Catholic University Law Review, Vol. 38:365 (1989), p. 389. 
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9.3 KRITIEK OP HET INS-ARREST 

Ondanks de ferme bewoordingen waarin het INS-arrest gesteld was, werd het in 
de periode daarna slechts aarzelend gevolgd. Debet hieraan was de kritiek die van 
gezaghebbende zijde op de beslissing geuit werd. Een belangrijke rol speelde 
daarbij de `dissenting opinion' bij dit arrest van Justice Brandeis, één van de 
meest vooraanstaande rechters uit de geschiedenis van de U.S. Supreme Court.13 
De door hem geuitte bezwaren werden vervolgens door Learned Hand14  ─  
eveneens een gezaghebbende federale rechter, die zitting had in het belangrijke 
`U.S. Court of Appeals for the Second Circuit', waaronder o.m. de staat New 
York ressorteert15  ─  overgenomen en uitgewerkt.  
 De bezwaren waren tweeërlei.16 Enerzijds het argument dat het verlenen van 
een dergelijke bescherming de taak van de rechter te buiten gaat en tot het 
domein van de wetgever behoort. Anderzijds speelde het constitutionele bezwaar 
dat de staten niet bevoegd zijn een dergelijke bescherming te verlenen, omdat dit 
tot die exclusieve bevoegdheden van de federale overheid zou behoren, waaraan 
een negatieve reflexwerking moet worden toegekend (`preemption').17

 
13 Zie omtrent Brandeis: G. Edward White, `The American Judicial Tradition; Profiles of leading American Jud-

ges', Oxford University Press, 1988, p. 150-178 (`Holmes, Brandeis, and the Origins of Judicial Liberalism') 
en Leonard Baker, `Brandeis and Frankfurter, A Dual Biography,' New York, N.Y., 1984. 

14 Vgl. terzake van Learned Hand: Brown/Denicola, `Cases on Copyright', 1985, p. 183; Howard B. Abrams, 
Copyright, misappropiation and preemption: Constitutional and Statutory Limits and State Law Protection, 
The Supreme Court Review, 1983, p. 518 en G. Edward White, `The American Judicial Tradition; Profiles of 
leading American Judges', Oxford University Press, New York, 1988.p. 251-292 (`Cardozo, Learned Hand, 
and Frank: The Dialectic of Freedom and Constraint'). 

15 De Amerikaanse rechterlijke macht is op twee niveau's georganiseerd. Op federaal niveau vormen de United 
States District Courts de gerechten van eerste aanleg. Appèl-rechter zijn de United States Court of Appeals, 
verdeeld over diverse Circuits. Deze Circuit Courts beslissen alleen over rechtskwesties. De hoogste federale 
rechter is de U.S. Supreme Court. Op  het niveau van de vijftig verschillende staten bestaat evenzeer een - 
geheel zelfstandige en volgens het recht van de betreffende staat georganiseerde - rechterlijke organisatie. 
Veelal is er een gerecht van eerste aanleg dat zowel over de feiten als het recht beslist. De appèlrechter is 
veelal slechts bevoegd alleen over rechtskwesties te beslissen. Veel staten kennen drie instanties met aan de 
top een State Supreme Court. (De benamingen zijn soms echter verwarrend: in de Staat New York is de 
Supreme Court veelal gerecht van eerste aanleg dat tevens appèl-rechter is voor bepaalde zaken. De Court of 
Appeals is het New Yorkse Hooggerechtshof.) De rechtbanken van de staten zijn - kort gezegd - in beginsel 
bevoegd de meeste geschillen te beslechten. De federale rechtbanken zijn echter exclusief bevoegd wanneer 
een kwestie van federaal recht aan de orde is (`federal question jurisdiction'), of wanneer de partijen niet in 
dezelfde staat domicilie hebben (`diversity jurisdiction'), in welk geval de federale rechter eventueel `state law' 
toe moet passen. 

16 Vgl. Samuelson, Catholic University Law Review, Vol. 38:365 (1989), p. 391. 
17 Er bestaat een strict onderscheid tussen `federal law' en `state law'. Federaal recht geldt binnen de gehele VS. 

De bevoegdheden van de federale overheid zijn aangegeven in de Constitution: `the supreme law of the land'. 
Wanneer een kwestie tot de federale rechtssfeer behoort, mag het recht van een staat daarmee niet in strijd zijn. 
Men kan ook nog een onderscheid maken naar de bron van het recht. `Statutory law' is recht vastgelegd in 
wetten van hetzij de federale overheid, hetzij een staat of lokale overheid. `Common law' is het recht 
neergelegd in de beslissingen van de Courts, waarbij opgemerkt zij dat de precedentwerking van een uitspraak 
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9.3.1 WETGEVER VERSUS RECHTER 

Brandeis stelde voorop dat de omstandigheid dat een intellectuele prestatie 
inspanning gekost heeft en op geld waardeerbaar is op zich niet voldoende kan 
zijn om een eigendomsrecht te rechtvaardigen.18  
 Hij kende in dit verband groot gewicht toe aan het systeem van het 
Amerikaanse intellectuele eigendomsrecht. Bescherming door copyright of patent 
is beperkt tot produkten, die een zekere mate van `creation, invention or dicovery' 
bevatten. Maar zelfs dergelijke prestaties zijn niet allen door een property right 
beschermd, zoals Brandeis aangaf.19 Voor wat betreft `inventions and discoveries' 
geldt dat property rights alleen worden toegekend binnen de grenzen van de 
Patent Act. Creatieve uitingen daarentegen zijn het voorwerp van copyright. 
Weliswaar werd destijds iedere artistieke schepping beschermd door een common 
law copyright, maar zodra verveelvoudigingen van het werk onder het publiek 
verspreid werden  ─  `publication'  ─  eindigde dit common law copyright 
onverbiddelijk. Bescherming werd dan nog slechts geboden wanneer het werk 
voldeed aan de materiële en formele vereisten voor bescherming onder de 
federale Copyright Act.20   
 Dit (rigide) systeem wordt ingegeven door de prominente plaats die de 
vrijheid van kennis c.q. informatie in het Amerikaanse recht inneemt. De 
algemene regel is dat immateriële voorwerpen `free as the air' zijn, zoals 
Brandeis het  ─  in een veel geciteerde passage  ─  in zijn dissenting opinion in 
het INS-arrest verwoordde.21   

 

                                                                                                                                    
als regel groot is. 

18 But the fact that a product of the mind has cost its producer money and labor, and has a value for which 
others are willing to pay, is not sufficient to ensure to it this legal attribute of property. 

19 Brandeis verwees in dit verband tevens naar een drietal Engelse uitspraken ter ondersteuning van zijn stelling 
dat er geen algemene doctrine betreffende eigendom van immateriële goederen bestaat: Exchange Telegraph 
Co. Ltd v. Gregory & Co., 1 Q.B. 147 (1896); Exchange Telegraph Co. Ltd. v. Howard, 22 T.L.R. 375 (1906) 
en Exchange Telegraph Co. Ltd. v. Central News Ltd., 2 Ch. 48 (1897). Zoals D.F. Libling (`The Concept of 
Property: Property in Intangibles', The Law Quarterly Review, Vol. 94, Jan 1978) aangeeft werd in deze 
Engelse uitspraken echter wel een `property right in information', mede vanwege de `expenditure of labour 
and money', aangenomen. 

20 Dit was de situatie onder de Copyright Act an 1909. De Copyright Act van 1976 verleent bescherming vanaf 
het moment van `fixation in a tangible medium' van het werk. Voor het behoud van copyright was het gebruik 
van een copyright-notice vereist, maar de eisen zijn minder stringent dan voorheen. Arthur R. Miller/Michael 
H. Davis, `Intellectual Property, Patents, Trademarks and Copyright', St. Paul, Minn., 1983, p. 283-285 en p. 
385-393; Verkade, AMR 1977, p. 6-9. Sedert 1 maart 1989 is de toetreding van de Verenigde Staten tot de 
Berner Conventie effectief en gelden geen formele vereisten meer. (Zie: Baumgarten/Meyer, BIE 1989, p. 
115). 

21 The general rule of law is, that the noblest of human productions - knowledge, truths ascertained, conceptions 
and ideas - become, after voluntary communication to others, free as the air to common use.  

 Vgl. ook Benjamin Kaplan: If man has any `natural' rights not the least must be a right to imitate his fellows, 
and thus to reap where he has not sown. Education, after all, proceeds from a kind of mimicry, and `progress', 
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 Tevens is het Amerikaanse recht sterk doordrongen van het besef dat 
intellectuele eigendomsrechten erkend worden, omdat het algemeen belang 
daarmee gediend wordt.22 Brandeis overwoog in zijn dissenting opinion dan ook 
dat een property right slechts aan immateriële voorwerpen wordt toegekend 
where public policy seems to demand it.  
 Tegen deze achtergrond was Brandeis van oordeel dat de aan Associated 
Press verleende bescherming een te groot gevaar opleverde voor the free use of 
knowledge and ideas. Brandeis erkende overigens wel dat Associated Press aan-
spraak op bescherming had. Hij was echter van mening dat de rechter niet in staat 
was deze te verlenen en tegelijkertijd voldoende recht te doen aan de zwaar-
wegende algemeen belangen, die daarbij in het geding waren.23 De materie was in 
zijn ogen dermate complex dat slechts de wetgever op adequate wijze recht zou 
kunnen optreden.24

 
if it is not entirely an illusion, depends on generous indulgence of copying. (An Unhurried View of Copyright 
2 (1966). 

22 Zie: Article I, Section 8, Clause 8 van de Constitution: The Congress shall have Power .... to promote the 
Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive 
Right to their respective Writings and Discoveries.' Daaromtrent overwoog de U.S. Supreme Court: The 
economic philosophy behind the clause empowering Congress to grant patents and copyrights is the 
conviction that encouragement of individual effort by personal gain is the best way to advance public welfare 
through the talents of authors and inventors in `Science and useful Arts.' Sacrificial days devoted to such 
creative activities deserve rewards commensurate with the services rendered. (Justice Reed in Mazer v. Stein, 
347 U.S. 201, p. 219 (1954), Brown/Denicola, `Cases on Copyright', 1985, p.126) 

23 Courts are ill-equiped to make the investigations which should precede a determination of the limitations 
which should be set upon any property right in news or circumstances under which news gathered by a 
private agency should be deemed affected with a public interest. Courts would be powerless to prescribe the 
detailed regulations essential to full enjoyment of the rights conferred or to introduce the machinery required 
for enforcement of such regulations. Considerations such as these should lead us to decline to establish a new 
rule of law in an effort to redress a newly disclosed wrong, although the propriety of some remedy appears to 
be clear. Zie daartegen: Rudolf Callmann, `He Who Reaps Where He Has Not Sown: Unjust Enrichment in 
Unfair Competition,' Harvard Law Review, Vol. 55, 1942, p. 598. 

24 Deze voorkeur voor een primaat van de wetgever moet wnl. ook geplaatst worden in het kader van het 
algemene pleidooi voor `judicial restraint', zoals dat o.m. door Brandeis gehouden werd.  

 In de periode van het begin van deze eeuw tot 1937 vernietigde de US Supreme Court in een groot aantal 
beslissingen federale wetten of wetten van staten, die sociale voorzieningen - zoals maximum werktijden of 
minimum lonen - bevatten. Het Hof stelde zich op het standpunt dat deze wetten strijdig waren met (een ruime 
interpretatie van) de Constitution, in het bijzonder `freedom of contract', zoals neergelegd in de Due Process 
Clause van het Fourteenth Amendment (`nor shall any State deprive any person of life, liberty, or property, 
without due process of law;'). Een groot aantal wetten van de New Deal politiek van President Roosevelt werd 
zo door het Hooggerechtshof gedurende de crisis-jaren buiten werking gesteld, wat zware kritiek op het Hof 
ten gevolge had en culmineerde in het roemruchte Court-Packing Plan van Roosevelt; een poging om door een 
wetswijziging de mogelijkheid te krijgen de samenstelling van het Hof te veranderen. Dit plan slaagde niet, 
maar het Hof ging uiteindelijk in 1937 om (West Coast Hotel v Parish, 300 U.S. 379), daarmee de beperkte 
interpretatie, die Brandeis - samen met o.m. Holmes - in de periode daarvoor in een groot aantal dissenting 
opinions had verdedigd, overnemend.  

 Dit bracht Judge Wyzanski in 1942 zelfs tot de opmerking dat de US Supreme Court van dat moment de INS-
beslissing waarschijnlijk niet zou volgen. (Triangle Publications v. New England Newspaper Pub. Co., 46 
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 Op deze door Brandeis naar voren gebrachte bezwaren werd voortgebouwd 
door Learned Hand. In een groot aantal beslissingen die hij voor de U.S. Court of 
Appeals for the Second Circuit schreef, beperkte hij de invloed van het INS-arrest 
aanzienlijk door het standpunt in te nemen dat dit arrest slechts op het specifieke 
feitencomplex van die procedure van toepassing zou zijn.25 Tevens kende hij een 
sterke negatieve reflexwerking toe aan de omstandigheid dat bescherming onder 
common law copyright onverbiddelijk eindigt ingeval van `publication', zelfs 
wanneer federal copyright om wat voor reden dan ook geen uitkomst biedt. Een 
analoge toepassing van dat beginsel bracht volgens hem met zich dat aan eenmaal 
gepubliceerde informatie bij gebreke van een federaal copyright of patent geen 
alternatieve bescherming geboden kon worden. Eveneens achtte hij van belang 
dat de Constitution slechts een bescherming van een beperkte duur toeliet.26 
Daarom moest het ontbreken van afdoende waarborgen voor een beperking van 
de duur van de bescherming, die binnen het kader van unfair competition law 
verleend wordt, volgens hem tot afwijzing van de vorderingen leiden.  
 Een belangrijke rol speelde tevens dat Learned Hand grote waarde hechtte 
aan een uniforme regeling van dit onderwerp in alle Staten. Deze wens van 
uniformiteit lag volgens hem ook ten grondslag aan de Patent c.q. Copyright 
Clause in de Amerikaanse Constitution.27 Deze kwestie van uniformiteit speelde 
overigens pas, nadat de U.S. Supreme Court in 1938  ─  geïnspireerd door de 
pleidooien voor `judicial restraint'  ─  was `omgegaan' en had uitgemaakt dat 

 

                                                                                                                                    
F.Supp. 198 (1942)).  

 Zie hieromtrent: Paul Goldstein, `Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp.: Notes on a Closing Circle', The Supreme 
Court Review, 1971, p. 81; William H. Rehnquist, `The Supreme Court, How It was, How It Is,' New York, 
N.Y., 1987, p. 199-235; Archibald Cox, `The Court and the Constitution,' Boston, Mass., 1987, p. 117-177; 
Leonard Baker, `Brandeis and Frankfurter, A Dual Biography,' New York, N.Y., 1984, p. 310; G. Edward 
White, `The American Judicial Tradition; Profiles of leading American Judges', Oxford University Press, New 
York, 1988, p. 178-200. 

25 Zie bijv.: Cheney Brothers v. Doris Silk Corp., 35 F.2d 279 (1929), cert. denied 281 U.S. 728 (1930), 
Brown/Denicola, 1985, p. 494; RCA Mfg. Co. v. Whiteman, 114 F.2d 86, cert. denied, 311 U.S. 712 (1940); 
National Comics Publications v. Fawcett Publications, 191 F.2d 594 (1951); G. Ricordi & Co. v. Haendler, 
194 F.2d 914 (1952), Brown/Denicola, 1985, p. 497. 

26 Article I, Section 8, Clause 8: The Congress shall have Power .... to promote the Progress of Science and 
useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective 
Writings and Discoveries.   

 Vgl. Paul Goldstein, `Federal System Ordering of the Copyright Interest', Columbia Law Review, Vol. 69, p. 
51-53 (1969). 

27 Zie o.m. zijn dissenting opinion bij Capitol Records v. Mercury Records Corporation, 221 F.2d 657 (1955). 
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`common law' géén `federal law', maar uitsluitend `state law' is.28 Dit betekent dat 
de staten ieder voor zich kunnen bepalen wat naar het recht van de desbetreffende 
staat al dan niet unfair competition is. Dit impliceert tevens dat de INS-beslissing 
sindsdien géén bindend precedent meer is, aangezien de Supreme Court daarin 
`federal common law' had toegepast.29  
 Opvallend is echter dat óók Learned Hand leek te erkennen dat the result of 
labor, skill and money in beginsel aanspraak op bescherming behoort te kunnen 
maken. De bezwaren tegen een door de rechter te bepalen bescherming gaven bij 
hem echter de doorslag.30  
 De invloed van deze opinions van Brandeis en Learned Hand was groot.31 
Uiteindelijk hield echter het standpunt dat deze kwestie slechts door de wetgever 
opgelost kon worden geen stand.  
 Zo stelde Callmann zich op het standpunt dat zowel de nieuwe situaties, die 
zich door de technologische ontwikkelingen aandienden, als het antwoord, dat 
daarop door het recht gegeven moest worden, nog te ondoorzichtig waren. De 
wetgever was volgens hem derhalve nog niet in staat om pasklare, algemeen 
geldende antwoorden te formuleren. Juist daarom verdiende het zijns inziens de  

 
28 In Erie Railroad Co. v. Tompkins, 304 U.S. 64. (1938) schreef Brandeis (!) namens het Hof: There is no 

federal general common law. Congress has no power to declare substantive rules of common law applicable 
in a State whether they be local in their nature or `general', wether they be commercial law or a part of the 
law of torts. And no clause in the Constitution purports to confer such a power upon the federal courts. Except 
in matters governed by the Federal Constitution or by Acts of Congress, the law to be applied in any case is 
the law of the State. And whether the law of the State shall be declared by its legislature in a statute or by its 
highest court in a decision is not a matter of federal concern. 

29 Vgl. Intermountain  Broad. & T. Corp. v. Idaho Microwave, Inc., 196 F.Supp. 315; Nimmer, `Cases and 
Materials on Copyright', 1985, p. 541. 

30 Vgl. Cheney Brothers v. Doris Silk, 35 F.2d 279 (1929) (L. Hand): It seems a lame answer in such a case to 
turn the injured party out of court, but there are  larger issues at stake than his redress. Judges have only a 
limited power to amend the law; when the subject has been confided to a Legislature, they must stand aside, 
even though there be an hiatus in completed justice.` Capitol Records v. Mercury Records Corporation, 221 
F.2d 657, L. Hand, dissenting: `That is indeed a harsh limitation, since it cannot copyright them; but I am not 
satisfied that the result is unjust, when the alternative is a monopoly unlimited in time and in user. Zie 
daarover ook: Court of Appeals, Third Circuit, Ettore v. Philco Television Broadcasting Corporation, 229 
F.2d 481 (1956) p. 493. Vgl. ook: Zechariah Chafee, Jr., `Unfair Competition', Harvard Law Review, Vol. 53, 
1940, p. 1315-1321; Callmann/(Altman), § 15.09. 

31 Vgl. bijv.: U.S. District Court, S.D. New York, National Exhibition Co. v. Teleflash, Inc., 24 F.Supp. 488 
1940);  Court of Appeals, Seventh Circuit, Adressograph Multigraph Corp. v. American Expansion Bolt & 
Manufacturing, 124 F.2d 706 (1941); U.S. District Court, D. Massachusetts, Triangle Publications v. New 
England Newspaper Pub. Co., 46 F.Supp 198 (1942); U.S. District Court, D. Idaho, S.D., Intermountain 
Broad. & T. Corp v. Idaho Microwave,Inc., 196 F.Supp 315 (1961). 
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voorkeur het terrein stap voor stap door de rechter te laten verkennen.32 In Waring 
v. WDAS Station benadrukte de Supreme Court van Pennsylvania zelfs dat de 
rechter behoort in te spelen op maatschapppelijke veranderingen en de verplich-
ting heeft om bij afwezigheid van adequate wetgeving recht te spreken.33  
 De U.S. Third Circuit Court of Appeals merkte in Ettore v. Philco Television 
Broadcasting Corporation in dit verband ook `fijntjes' op dat het geen 
onoverkomelijk bezwaar is dat de inhoud van bepaalde normen niet steeds scherp 
te bepalen is, omdat dit verschijnsel niet ongebruikelijk is voor een rechtsgebied 
dat in ontwikkeling is.34  
 In weerwil van de bezwaren, zoals door Brandeis en Learned Hand naar 
voren gebracht, ging de rechtspraak dan ook uiteindelijk verder op de door de 
U.S. Supreme Court in de INS-zaak ingeslagen weg, waarbij in het bijzonder de 
rechtbanken in de staat New York met de nodige voortvarendheid te werk gingen. 
Uiteindelijk had dit ten gevolge dat zelfs de U.S. Second Circuit Court of 
Appeals in 1955 `omging' in Capitol Records v. Mercury Record Corporation, zij 
het vergezeld van een dissenting opinion van Learned Hand.35

 
9.3.2 PREEMPRION: FEDERAL VERSUS STATE LAW 

In het bijzonder in zijn dissenting opinion bij het Capitol-arrest had Learned 
Hand uitvoerig stilgestaan bij de implicaties van de Copyright Clause van de 
Amerikaanse Constitution voor het verlenen van bescherming binnen het kader 
van unfair competition law. Hij oordeelde dat wanneer een bepaald onderwerp 

 

                                                 
32 Rudolf Callmann, `He who reaps where he has not sown: unjust enrichment in the law of unfair competition', 

Harvard Law Review, Vol. 55:595 (1942), p. 608-614. Vgl. ook: Douglas J. Baird, `Common Law 
Intellectual Property and the Legacy of International News Service v. Associated Press', The University of 
Chicago Law Review, (1983), p. 416 e.v. 

33 Waring v. WDAS Station, Inc., 327 Pa. 433, (1937), Justice Stern: Just as the birth of the printing press made 
it necessary for equity to inaugurate a protection for literary and intellectual property, so these latter-day 
inventions make demands upon the creative and ever-evolving energy of equity to extend that protection so as 
adequately to do justice under current conditions of life.; Evenzo District Court Alaska, Veatch v. Wagner, 
116 F.Supp. 904 (1953) 

34 229 F.2d 481, (1956) Biggs, Chief Judge: Concededly, the theory is a somewhat hazy one; but that is not 
unusual where the laboratories of the courts are working out the development of a new common law right. 
History shows that consistency is a rare jewel in such a process. Vgl. David R. Ginsburg, `Transfer of the 
Right of Publicity: Dracula's Progeny and Privacy's Stepchild', UCLA Law Review, Vol 22:1103 (1975) 

35 221 F.2d 657. Dimock schreef namens de meerderheid dat de eerdere RCA-beslissing van de U.S. Second 
Circuit Court of Appeals niet het recht van de Staat New York weergaf en sloot zich aan bij de lijn zoals door 
de New Yorkse rechter in Metropolitan Opera Ass'n v. Wagner-Nichols R. Corp., [101 N.Y.S.2d 483, (1950)] 
uitgezet.  

 Zie hieromtrent ook: United States Court of Appeals, Third Circuit, Ettore v. Philco Television Broadcasting 
Corporation, 229 F.2d 481, p. 488 (1956); Benjamin Kaplan, `Performer's Rights and Copyright: The Capitol 
Records Case', Harvard Law Review, Vol. 69, (1956). 
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binnen het bereik van de Copyright Clause van de Constitution lag, de staten niet 
bevoegd waren afwijkend recht te vormen.36 Hij kende daarbij groot gewicht toe 
aan de omstandigheid dat de Copyright Clause uitging van een recht dat in zijn 
duur beperkt is, en dat een federaal copyright slechts verleend wordt op voor-
waarde dat de auteur zijn werk openbaar maakt (`publication'). Deze 
doelstellingen van het federale recht zouden zijns inziens te zeer in gevaar komen 
wanneer de staten bevoegd zouden zijn afwijkend recht te creëeren.37 Tevens 
kende hij gewicht toe aan het feit dat aan de Copyright Clause in de Constitution 
ook het streven ten grondslag lag om tot een uniforme regeling voor de gehele 
Verenigde Staten te komen, mede omdat statelijke regelingen weinig effectief 
zouden zijn.38

 Dergelijke argumenten had hij daarvoor eveneens reeds incidenteel 
aangevoerd in eerdere opinions, waarbij deze echter vooral werden gehanteerd als 
argumenten om de onwenselijkheid van een uitkomst naar state law aan te geven. 
In zijn dissenting opinion bij het Capitol-arrest wierp hij voor het eerst expliciet 
de bevoedgheidskwestie op. 
 Naderhand kwam de vraag binnen welke grenzen state law de 
misappropriation doctrine kan toepassen c.q. in hoeverre deze materie tot het 
exclusieve domein van het federal law gerekend moet worden (`preemption'), 
centraal te staan, in het bijzonder in een aantal beslissingen van de U.S. Supreme 
Court.  
 
9.3.2.1 DE SEARS- EM COMPCO-ARRESTEN 

In de zaak Sears, Roebuck & Co. v. Stiffel Co.39 rees de vraag of het recht inzake 
de ongeoorloofde mededinging van de staat Illinois het nabootsen kon verbieden 
van een artikel, dat niet voldeed aan de vereisten voor een federal design patent of 
copyright.  

 
36 Tevoren had hij ook reeds in G. Ricordi & Co. v. Haendler, 194 F.2d 914 (1952) opgemerkt: However, even if 

the law of New York were to that effect, we should feel obliged to disregard it, because the question before us 
is one of federal law. 

37 Either he must be content with such circumscribed exploitation as does not constitute `publication', or he must 
eventually dedicate his `work' to the public. The situation is no different from that of patents, where such 
bilateral character of the grant is a commonplace. I would hold that the clause has that much effect ex proprio 
vigro; and that the states are not free to follow their own notions as to when an author's right shall be 
unlimited both in user and in duration. 

38 Hij verwees in dit verband naar Madison (The Federalist, no 43) die naar aanleiding van de door verschillende 
staten aanvaarde patent en copyright wetten ten tijde van het aannemen van de Consitutie overwoog: The 
States cannot separartely make effectual provision for either of these cases' (patents or copyrights). 

39 376 U.S. 225 (1964), Brown/Denicola, `Cases on Copyright', 1985, p. 461, Nimmer, `Cases and Materials on 
Copyright', 1985, p. 451. 
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 Stiffel had een model voor een lamp ontworpen en op de markt gebracht, dat 
door Sears werd nagebootst. Op dit model had Stiffel een design patent dat echter 
door de District Court vernietigd werd wegens gebrek aan nieuwheid.40 De 
District Court verbood echter het slaafs nabootsen van de lamp binnen het kader 
van `unfair competition law' vanwege een verwarringwekkende gelijkenis tussen 
de lampen. De Court of Appeals (Seventh Circuit) bevestigde dit vonnis van de 
District Court eveneens op basis van het recht van Illinois.  
 De U.S. Supreme Court besloot de zaak te horen teneinde te bezien in 
hoeverre dit gebruik van het recht inzake de ongeoorloofde mededinging van 
Illinois in overeenstemming is met het federale recht. Justice Black schreef de 
opinie van het Hof. Hij begon met voorop te stellen dat de Constitution zich met 
patents en copyrights inliet, omdat een regeling op het niveau van de staten 
weinig effectief zou zijn.41 Vervolgens ging hij nader in op het systeem van de 
patent-wetgeving, welke het doen van uitvindingen wil stimuleren door aan 
uitvinders gedurende een zekere periode exclusieve rechten toe te kennen. Deze 
wetgeving heeft echter evenzeer oog voor het algemeen belang, reden waarom na 
het verstrijken van het patent het voorwerp van het patent onverbiddelijk in het 
publiek domein belandt.42 Om die reden is het voor de staten ook niet mogelijk 
om aan produkten die niet aan de voorwaarden voor een patent voldoen, of na het 
verstrijken van een patent, een bescherming toe te kennen, omdat dit in strijd zou 
zijn met het primaat van het federale recht op dit terrein.43 Black overwoog ver-
volgens dat de staten ook niet via een omweg  ─  onder het mom van het recht 
inzake de ongeoorloofde mededinging  ─  het terrein van de federale patent laws 
kunnen binnendringen, voor zover zij daarbij in strijd komen met de 
doelstellingen van het federale recht.44  

 

                                                 
40 Een `design patent' - opgenomen in de Patent Act - lijkt het Amerikaanse equivalent van ons modelrecht te 

zijn. Vgl. Miller/Davis, Intellectual Property, 1983, p. 36-37; Robert A. Choate/William H. Francis/ Robert C. 
Collins, `Cases and Materials on Patent Law', Third Ed., St. Paul, Minn., 1987, p. 641-666. 

41 Evenals Learned Hand in zijn dissenting opinion bij het Capitol-arrest verwijzend naar Madison, The Federa-
list, no 43. 

42 Kellog Co. v. National Biscuit Co., 305 U.S. 111, 59 S.Ct. 109 (1938); Singer Mfg. Co. v. June Mfg. Co., 163 
U.S. 169, 16 S.Ct. 1002 (1896). 

43 Thus the patent system is one in which uniform federal standards are carefully used to promote inventions 
while at the same time preserving free competition. Obviously a State could not, consistently with the 
Supremacy Clause of the Constitution, extend the life of a patent beyond its expiration date or give a patent on 
an article which lacked the level of invention required for federal patents. To do either would run counter to 
the policy of Congress granting patents only to true inventions, and then only for a limited time.  

44 Just as a State cannot encroach upon the federal patent laws directly, it cannot, under some other law, such as 
that forbidding unfair competition, give protection of a kind that clashes with the objectives of federal patent 
law. 
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 Black constateerde vervolgens dat de lamp van Stiffel geen aanspraak kon 
maken op een patent en dat een ongepatenteerd produkt, evenals een produkt 
waarvan het octrooi is verstreken, publiek domein is en door iedereen mag 
worden nagemaakt.45 Wanneer het recht van een staat bescherming zou mogen 
verlenen aan een voorwerp dat niet voor een patent in aanmerking komt, zou dat 
de staten de mogelijkheid bieden om het publiek iets te onthouden dat volgens het 
federale recht aan het publiek behoort. Het gevolg zou dan zijn dat het de staten 
zou zijn toegestaan een eeuwigdurende bescherming te verlenen aan voorwerpen 
die volgens het federale recht in het geheel niet voor bescherming in aanmerking 
dienen te komen, hetgeen een te grove schending van het systeem van het 
federale octrooirecht zou opleveren, aldus Black.46  
 Uit de beslissing blijkt overigens dat het Hof het toekennen van een zekere 
bescherming op zichzelf niet afwijst, gezien de overweging dat een staat 
bescherming mag toekennen voor het gebruik van merken, labels of onderschei-
dende kenmerken van verpakkingen of produkten teneinde misleiding over de 
herkomst van een produkt tegen te gaan. Een dergelijke bescherming mag echter 
niet zo ver gaan dat het kopieëren van het produkt zelve verboden wordt, omdat 
de geboden bescherming dan in strijd komt met de bevoegdheden van het 
federale recht.47  

 
45 Dat Stiffel de lamp populair had gemaakt achtte Black niet relevant, verwijzend naar Kellog Co. v. National 

Biscuit Co., 305 U.S. at 122: Sharing in the goodwill of an article unprotected by patent or trade-mark is the 
excercise of a right possessed by all - and in the free excercise of which the consuming public is deeply 
interested.  

46 To allow a State by use of its law of unfair competition to prevent the copying of an article which represents 
too slight an advance to be patented would be to permit the State to block off from the public something which 
federal laws has said belongs to the public. The result would be that while federal law grants only 14 or 17 
years' protection to genuine inventions, see 35 U.S.C.A. §§ 154, 173, States could allow perpetual  protection 
to articles too lacking in novelty to merit any patent at all under federal consitutional standards. This would 
be too great an encroachment on the federal patent system to be tolerated. 

47 376 U.S. at 232: Sears has been held liable for unfair competition because of a finding of likelihood of 
confusion based only on the fact that Saers' lamp was copied from Stiffel's unpatented lamp and that conse-
quently the two looked exactly alike. Of course there could be `confusion': as to who had manufactured these 
nearly identical articles. But mere inability of the public to tel two identical articles apart is not enough to 
support an injunction against copying or an award of damages for copying that which the federal patent laws 
permit to be copied. Doubtless a State may, in appropriate circumstances, require that goods, whether 
patented or unpatented, be labeled or that other precautionary steps be taken to prevent customers from being 
misled as to the source, just as it may protect businesses in the use of their trademarks, labels or distinctive 
dress in the packaging of goods so as to prevent others, by imitating such markings, from misleading purcha-
sers as to the source of the goods. But because of the federal patent laws a State may not, when the article is 
unpatented and uncopyrighted, prohibit the copying of the article itself or award damages for such copying. 

 Zie hieromtrent ook: Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc., 109 S.Ct. 9761 (1989) [3] at 979 (Justice 
O'Connor): Thus, while Sears speaks in absolutist terms, its conclusion that the States may place some 
conditions on the use of trade dress indicates an implicit recognition that all state regulation of potentially 
patentable but unpatented subject matter is not ipso facto pre-empted by the federal patent laws. 
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 In het op dezelfde dag gewezen arrest in de zaak Compco Corp. v. Day-Brite 
Lighting, Inc., waaraan eenzelfde casus  ─  eveneens onder toepassing van het 
recht inzake de ongeoorloofde mededinging van Illinois  ─  ten grondslag lag, 
bevestigde de U.S. Supreme Court deze leer.48

 De Sears- en Compco-beslissingen spreken zich in vrij ruime bewoordingen 
uit tegen de bevoegdheid van de staten om zich met onderwerpen binnen het 
bereik van de Copyright Clause in te laten, daarbij mede verwijzend naar de 
Supremacy Clause van de U.S. Constitution.49 Na deze beslissingen rees de vraag 
in hoeverre er überhaupt nog ruimte voor een misappropriation-doctrine over 
was. Dit werd duidelijk nu de daaropvolgende beslissingen van de U.S. Supreme 
Court inzake Goldstein v. California, Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp., Zacchini 
v. Scripps-Howard Broadcasting Co. en Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft 
Boats, Inc..50  
 
9.3.2.2 GOLDSTEIN V. CALIFORNIA 

De eerstvolgende uitspraak van de U.S. Supreme Court kwam in de procedure 
Goldstein v. California.51 In die zaak speelde de vraag of een Californische wet, 
die het kopiëren van geluidsopnamen strafbaar stelde, toelaatbaar was in het licht 
van de Copyright Clause nu de federale Copyright Act géén bescherming bood 
aan sound recordings.52

 

                                                 
48 Compco Corp. v. Day-Brite Lighting, Inc. 376 U.S. 234 (1964), Brown/Denicola, `Cases on Copyright', 1985, 

p. 466, Nimmer, `Cases and Materials on Copyright', 1985, p. 456. Beide beslissingen waren nagenoeg un-
aniem. Alleen Justice Harlan schreef een concurring opinion, waarin hij de staten de ruimte bood ook tegen 
het enkele nabootsen op te treden indien hieraan de opzet om verwarring te scheppen ten grondslag lag. Zie 
hieromtrent ook: Paul Goldstein, `Federal System Ordering of the Copyright Interest', Columbia Law Review, 
Vol. 69, p. 49-92 (1969) en `The Competitive Mandate: From Sears to Lear', California Law Review, Vol. 59, 
p. 873-904 (1971). 

49 U.S. Constitution, Article VI: This constitution, and the laws of the United States which shall be made in 
pursuance thereof; and all treaties made, or which shall be made, under the authority of the United States, 
shall be the supreme law of the land; and the judges in every state shall be bound thereby, anything in the 
constitution or laws of any state to the contrary nothwithstanding. 

50 Goldstein v. California, 412 U.S. 546 (1973), Brown/Denicola, p. 470, Nimmer, 1985, p. 459; Kewanee Oil 
Co. v. Bicron Corp., 416 U.S. 470 (1974), Brown/Denicola, p. 483; Zacchini v. Scripps-Howard Broadcasting 
Co., 433 U.S. 562 (1976), Nimmer 1985, p. 858 en Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc., 109 S.Ct. 
971 (1989). 

51 Goldstein v. California, 412 U.S. 546 (1973), Brown/Denicola, `Cases on Copyright', 1985, p. 470, Nimmer, 
`Cases and Materials on Copyright', 1985, p. 459; Dan C. Bowen, `Goldstein v. California: A New Outlook 
for the Misappropriation Doctrine', University of San Francisco Law Review, Vol. 8, p. 199-213 (1973). 

52 Vóór 1972 bood de Copyright Act geen bescherming aan producenten van phonogrammen. Sinds 1972 strekt 
de wet zich ook uit tot opnamen welke zijn gemaakt na 15 februari 1972, daarmee aan de producent een copy-
right verschaffend. (Zie: Miller/Davis, Intellectual Property, 1983, p. 308-313; Barbara Ringer/Hamish 
Sandison (Stewart, editor), `International Copyright and Neighbouring Rights', Butterworths, London, 1989, § 
21.82)  

 Deze zaak betrof echter alleen overtredingen van de Californische wet vanwege opnamen van voor die datum. 
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 Het eerste argument van de verdediging was dat de Californische wet nietig 
was omdat de bevoegdheid om aan sound recordings bescherming te bieden niet 
aan de staten, maar exclusief aan de federale overheid toekomt, gelet op de 
Copyright Clause. Chief Justice Burger schreef namens het Hof dat de Copyright 
Clause het bestaan van state law geenszins uitsloot. Hij kende daarbij gewicht toe 
aan o.m. de overwegingen van Madison, die zowel door Learned Hand in zijn 
dissenting opinion bij het Capitol-arrest van de Second Circuit, als Justice Black 
in de Sears- en Compco-arresten juist waren aangehaald om voor een uniforme  ─ 
 en derhalve slechts federale  ─  bevoegdheid te pleiten. Na de bewuste passage 
van Madison in zijn geheel te hebben geciteerd53  ─  anders dan Learned Hand en 
Black  ─  overwoog hij dat de moeilijkheden waar Madison op doelde primair 
zagen op het probleem dat een auteur of uitvinder in iedere staat afzonderlijk een 
vordering zou moeten instellen. De opzet van de Copyright Clause was derhalve 
om deze moeilijkheden te voorkomen door de kwestie op federaal niveau te 
regelen, maar geenszins om bevoegdheden aan de staten te ontnemen. Na 
vervolgens nog te hebben overwogen dat een niet te verwaarlozen gedeelte van 
de werken, die voor copyright of patent in aanmerking komen, slechts van regio-
naal belang is, en de uitoefening van de bevoegdheid tot het verlenen van 
bescherming door de ene staat niet noodzakelijkerwijs de belangen van een 
andere staat benadeelt, concludeerde Burger dat de staten geenszins geacht 
konden worden onder de Consitutie alle bevoegdheden aan de federale overheid 
te hebben overgedragen.54

 Een tweede argument in dit verband was dat de Californische wet een in de 
tijd onbeperkte bescherming bood en om die reden in strijd kwam met de 
Copyright Clause waarin slechts over een bescherming for limited Times wordt 
gesproken. Het Hof overwoog in dit verband allereerst dat de tekst van de 
Copyright Clause slechts de conclusie rechtvaardigt dat de bevoegdheid van de 

 
In noot 7 overwoog Chief Justice Burger nog: No question is raised in the present case as to the powers of the 
States to protect recordings fixed after February 15, 1972. 

53 James Madison, The Federalist Papers, No. 43: The utility of this power will scarcely be questioned. The 
copyright of authors has been solemny adjusted, in Great Brittain, to be a right of common law. The right to 
useful inventions seems with equal reason to belong to the inventors. The public good fully coincides in both 
cases with the claims of individuals. The States cannot separately make effectual provision for either of the 
cases, and most of them anticipated the decision of this point, by laws passed at the instance of Congress. 

54 As we have seen, the language of the Constitution neither explicitly precludes the States from granting 
copyrights nor grants such authority exclusively to the Federal Government. The subject matter to which the 
copyright clause is adressed may at times be of purely local concern. No conflict will necessarily arise from a 
lack of uniform state regulation, nor will the interest of one State be significantly prejudiced by the actions of 
another. No reason exists why Congress must take affirmative action either to authorize protection of all 
categories of writings or to free them from all restraint. We therefore conclude that, under the Constitution, 
the States have not relinquished all powers to grant to authors `the exclusive Right to their respective 
Writings'. 
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federale overheid beperkt is tot het verlenen van een bescherming gedurende een 
beperkte periode, maar dat dit zich niet richt tot de staten.55 Bovendien achtte hij 
van belang dat deze beperking voor de federale overheid van betekenis is omdat 
het federale recht zich nationwide laat gelden. De door staten te verlenen 
bescherming daarentegen is slechts beperkt tot de grenzen van de staat en lijkt de 
verdere progress in science or arts slechts in beperkte mate te kunnen 
beïnvloeden. Hij concludeerde dan ook dat de omstandigheid dat de Californische 
wet geen beperking in de beschermingsduur kende niet tot nietigheid behoefde te 
leiden.  
 Vervolgens stelde het Hof dat van belang was of de Californische wet 
wellicht nietig was onder de Supremacy Clause van de Consitution. Dit betreft 
niet de vraag of het verlenen van bescherming de bevoegdheden van de staten te 
buiten ging, maar of de uitoefening van deze bevoegheid van de staten wellicht 
afbreuk doet aan de suprematie van het federale recht. In dit verband dient 
derhalve eerst bepaald te worden welke doelstellingen het federale recht nastreeft. 
Het Hof overwoog dat recordings of artistic performances op zich binnen het 
bereik van de Copyright Clause vallen en het Congress derhalve bevoegd zou zijn 
deze objecten onder de federale Copyright Act te laten vallen.56 Op grond van een 
analyse van de rechtspraak, de praktijk van het Copyright Office en het Congress 
concludeerde het Hof echter dat recordings niet geacht konden worden binnen het 
bereik van de (destijds geldende) Copyright Act te vallen, zodat het Congress in 
dit opzicht niet geacht kon worden van zijn bevoegdheid tot het uitvaardigen van 
regels voor deze categorie van werken gebruik te hebben gemaakt. 
 Het beroep op de Sears- en Compco-beslissingen ging volgens het Hof niet 
op. Deze twee beslissingen betroffen mechanical configurations terzake waarvan 
het Congres in de octrooiwetgeving een uitgebalanceerd evenwicht tussen het 
aanmoedigen van het doen van uitvindingen en de vrije mededinging heeft 
gecreëerd. Voor dat terrein kan men derhalve stellen dat al hetgeen buiten de 
werkingssfeer van de federale wet valt, door de federale wetgever ook bedoeld is 
om tot het publiek domein te behoren. Het Hof overwoog echter dat een 
dergelijke keuze voor `recordings' door de federale wetgever niet gemaakt was, 

 

                                                 
55 Read literally, the text of Art. I does not support petitioners position. Section 8 enumerates those powers which 

have been granted to Congress; Whatever limitations have been appended to such powers can only be 
understood as a limit on congressional, not state, action. 

56 While the area in which Congress may act is broad, the enabling provision of Clause 8 does not require that 
Congress act in regard to all categories of materials which meet the constitutional definitions. (..) The history 
of federal copyright statutes indicates that the congressional determination to consider specific classes of 
writings is dependent not only on the character of the writing, but also on the commercial importance of the 
product to the national economy. As our  our technology has expanded the means available for creative 
activity and has provided economical means for reproducing manifestations of such activity, new areas of 
federal protection have been initiated. 
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omdat deze zich hier met dit onderwerp had ingelaten.57    
 Naar aanleiding van de dissenting opinion van Justice Brandeis in het INS-
arrest, overwoog Burger nog dat er geen vast criterium is om te bepalen welke 
human productions onderwerp van eigendomsrechten kunnen zijn en welke free 
as the air behoren te zijn. Door de opkomst van de opname-technieken kan een 
uitvoering worden vastgelegd, terwijl hij voorheen noodgedwongen slechts een 
vluchtig karakter had. Omdat de Californische wet echter geen beperkingen voor 
het gebruik van ideeën of denkbeelden opleverde  ─  omdat men vrij bleef om 
dezelfde compositie op precies dezelfde wijze met dezelfde personen op te nemen 
 ─  zag hij geen bezwaren tegen het in stand laten van deze Californische wet.58 
Tegen deze achtergrond achtte het Hof geen preemptive effect aanwezig.59   
 
9.3.2.3 KEWANEE OIL CO. V. BICRON CORP. 

In de lijn van het Goldstein-arrest kwam de U.S. Supreme Court vervolgens in 
Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp.,60 tot de beslissing dat de federale patent laws 
geen preemptive effect hadden op het recht van staten om aan trade secrets 
bescherming toe te kennen. 

 
57 In regard to mechanical configurations, Congress had balanced the need to encourage innovation and 

originality of invention against the need to insure competition in the sale of identical or substantially identical 
products. The standards established for granting federal patent protection to machines thus indicated not only 
which articles in this particular category Congress wished to protect, but which configurations it wished to 
remain free. The application of state law in these cases to prevent the copying of articles which did not meet 
the requirements for federal protection disturbed the careful balance which Congress had drawn and thereby 
necessarily gave way under the Supremacy Clause of the Constitution. No comparable conflict between state 
law and federal law arises in the case of recordings of musical performances. In regard of this category of 
`Writings', Congress has drawn no balance; rather, it has left the area unattended, and no reason exists why 
the States should not be free to act. 

58 No restraint has been placed on the use of an idea or concept; rather, petitioners and other individuals 
remain free to record the same compositions in precisely the same manner and with the same personnel as 
appeared on the original recording. 

59 Zowel Justice Douglas als Justice Marshall publiceerden een dissenting opinion - die beiden werden gesteund 
door Justice Brennan en Justice Blackmun - waarin gesteld werd dat respectievelijk de Copyright Clause in de 
Constitution en de federale Copyright Act geacht moest worden `preemptive effect' te hebben. Douglas wees 
daarbij vooral op het belang van een uniforme wetgeving, zoals door Learned Hand in zijn dissent bij het 
Capitol-arrest ook was benadrukt, terwijl Marshall van oordeel was dat het Congress wèl geacht moest 
worden zijn bevoegdheden onder de Copyright Clause uitputtend te hebben toegepast, zodat aan het niet onder 
de werking van de Copyright Act vallen van een category van werken preemptive effect moest worden 
toegekend. 

60 416 U.S. 470 (1974), Brown/Denicola, `Cases on Copyright', 1985, p. 483, Paul Goldstein, `Kewanee Oil Co. 
v. Bicron Corp.: Notes on a Closing Circle', The Supreme Court Review, 1974, p. 81-95. Zie over dit arrest 
ook: Cohen Jehoram, NJB 1979, p. 609. 
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 Deze kwestie had het Hof eerder slechts aangestipt in zijn arrest in de zaak 
Lear, Inc. v. Adkins.61 In die procedure had de Supreme Court besloten de zaak te 
horen teneinde zich te kunnen uitlaten over de vraag in hoeverre de oude leer dat 
een licentienemer onder contract law62 de geldigheid van een octrooi niet kan 
aanvechten63 nog geldigheid bezat in het licht van de latere uitspraken van het 
Hof in de Sears- en de Compco-beslissingen. De Supreme Court kwam tot de 
conclusie dat de doelstellingen van het federale octrooirecht met zich brengen dat 
een licentienemer gerechtigd moet zijn om de geldigheid van een octrooi en de 
verschuldigdheid van royalties aan te vechten. Het Hof liet zich echter uitdrukke-
lijk niet uit over de eveneens in die zaak spelende kwestie in hoeverre een 
licentienemer dit eveneens zou mogen doen voor de periode voorafgaand aan het 
verlenen van het octrooi waarin de vinding nog niet openbaar gemaakt is en 
slechts sprake is van (geheime) know how. Het Hof stelde onomwonden dat deze 
materie dermate complex was dat het eerst de verdere ontwikkelingen wilde 
afwachten.64

 In Kewanee liet het Hof zich vervolgens wèl uit over het preemptive effect 
van federal patent law voor bedrijfsgeheimen. In deze procedure was de Sixth 
Circuit Court of Appeals tot het oordeel gekomen dat trade secret-bescherming 
preempted was, terwijl in andere procedures de Courts of Appeals van de Second, 
Fourth, Fifth en Ninth Circuit tot de tegenovergestelde conclusie waren gekomen. 
 Kewanee Oil had een proces ontwikkeld om synthetische kristallen te 
ontwikkelen. Het onderzoek had een aanvang genomen in 1949 en in 1966 was 
men in staat om  ─  na investeringen van circa 1 miljoen dollar  ─  als enige een 
kristal van 17 inch te vervaardigen. De gehanteerde werkwijze was niet 
gepatenteerd, maar werd geheim gehouden. Een aantal werknemers van Kewanee 
starte vervolgens echter de onderneming Bicron en vervaardigde met behulp van 
de door Kewanee ontwikkelde werkwijze een concurrerend bedrijf. 
 De U.S. District Court for the Northern District of Ohio oordeelde dat Bicron 
de Ohio Trade Secret Law overtrad en verbood Bicron de werkwijze te gebruiken 

 

                                                 
61 Lear, Inc. v. Adkins, 395 U.S. 653, 89 S.Ct. 1902 (1969). 
62 Contract law is state law en geen federal law. 
63 Daarvoor nog bevestigd door de U.S. Supreme Court in Automatic Radio Manufacturing C. v. Hazeltine 

Research, Inc., 339 U.S. 827, 70 S.Ct. 894 (1950). 
64 Justice Harlan: Our decision today will, of course, require the state courts to reconsider the theoretical basis 

of their decisions enforcing the contractual rights of inventors and it is impossible to predict the extent to 
which this re-evaluation may revolutionize the law of any particular State in this regard. Consequently, we 
have concluded, after much consideration, that even though an important question of federal law underlies 
this phase of the controversy, we should not now attempt to define in even a limited way the extent, if any, to 
which the States may properly act to enforce contractual rights of inventors of unpatented secret ideas. Given 
the difficulty and importance of this task, it should be undertaken only after the state courts have, after fully 
focused inquiry, determined the extent to which they will respect the contractual rights of such inventors in the 
future. 

379 
Van Engelen – Prestatiebescherming – 1994 



Hoofdstuk 9: Prestatiebescherming naar Amerikaans recht 
 

 

                                                

of kenbaar te maken. De U.S. Court of Appeals for the Sixth Circuit onderschreef 
dat Bicron de wet van Ohio overtrad, maar vernietigde het vonnis wegens strijd 
met het federale patent recht, omdat het van oordeel was dat Ohio geen monopoly 
kon toekennen aan werkwijzen en fabricage-technieken die mogelijk 
geoctrooieerd hadden kunnen worden, maar die doordat zij gedurende meer dan 
een jaar in het bedrijf van Kewanee commercieel waren aangewend  ─  niet meer 
voor een federal patent in aanmerking kwamen. 
 Chief Justice Burger schreef de opinie van de Supreme Court, waarin het 
arrest van de Court of Appeals werd vernietigd. Verwijzend naar zijn opinie in 
Goldstein bevestigde hij dat de staten op zich bevoegd zijn zich met het terrein 
van de techniek in te laten in weerwil van de Patent Clause van de Constitution. 
De enige beperking voor de staten is daarin gelegen dat de staten niet in strijd 
mogen komen met het beleid van de federale overheid.65

 Burger constateerde allereerst dat de federale octrooiwetgeving zich niet 
expliciet over bedrijfsgeheimen uitliet. Vervolgens diende de vraag beantwoord 
te worden of de bescherming van bedrijfsgehiemen mogelijk zou botsen met de 
doelstellingen van federal patent law, zoals het Hof in Sears had overwogen. Hij 
benadrukte dat de Constitution de bevoegdheid kent om octrooien te verlenen to 
promote the Progress of Science and useful Arts. Dit doel wordt door de 
octrooiwetgeving nagestreefd door gedurende een zekere periode exclusieve 
rechten te verlenen teneinde investeerders zodoende te verleiden tot het nemen 
van de risico's verbonden aan het ontwikkelen van nieuwe produkten, waarmee 
een algemeen belang gediend wordt. Deze exclusieve rechten worden echter 
slechts verleend in ruil voor de openbaarmaking van de uitvinding, zodat derden 
zich daardoor kunnen laten inspireren. 
 Terzake van die bedrijfsgeheimen die überhaupt niet voor een octrooi in aan-
merking kunnen komen overwoog Burger dat daarvoor hetzelfde gold als in 
Goldstein was overwogen over de sound recordings van vóór 1972, te weten dat 
het Congres has drawn no balance; rather, it has left the area unattended, and no 
reason exists why the States should not be free to act. 
 Over die bedrijfsgeheimen, die op zich wèl voor een patent in aanmerking 
zouden kunnen komen oordeelde het Hof dat het streven om het doen van 
uitvindingen en het openbaar worden daarvan te stimuleren niet verstoord werd 
door de bescherming van bedrijfsgeheimen. De omvang van de bescherming is  

 
65 Just as the States may excercise regulatory power over writings so may the States regulate with respect to 

discoveries. States may hold diverse viewpoints in protecting intellectual property relating to inventions as 
they do in protecting the intellectual property relating to the subject matter of copyright. The only limitation 
on the States is that in regulating the area of patents and copyrights they do not conflict with the operation of 
the laws in this area passed by Congress, and it is to that more difficult question we must now turn. 
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slechts beperkt, omdat zij  ─  in tegenstelling tot de door octrooi verleende 
bescherming  ─  niet verhindert dat een ander hetzelfde proces kan toepassen, 
wanneer hij dat zelfstandig heeft ontwikkeld, al dan niet d.m.v. reverse engineer-
ing. Het Hof achtte het dan ook niet waarschijnlijk dat octrooibare vindingen in 
beginsel niet meer geoctrooieerd zouden worden door het bestaan van deze 
bescherming van bedrijfsgeheimen. Tevens overwoog Burger dat de trade secret 
bescherming, evenals de octrooiwetgeving, het doen van uitvindingen en het op 
de markt brengen van nieuwe produkten stimuleerde, en een praktisch alternatief 
bood voor die situaties waarin een octrooi niet opportuun mocht zijn. De omstan-
digheid dat het Congres gedurende meer dan honderd jaar de coëxistentie van 
octrooi- en bedrijfsgeheimen-wetgeving naast elkaar had laten bestaan, achtte het 
Hof eveneens van belang.66

 Ook de regel dat zaken die eenmaal in het publiek domein zijn in het publiek 
domein dienen te blijven achtte het Hof door het verlenen van bescherming aan 
bedrijfsgeheimen niet geschonden, omdat deze geheime informatie naar zijn aard 
immers nog niet in het publiek domein was. 
 Op grond van deze argumenten kende de Supreme Court dan ook geen 
preemtive effect toe aan de federal patent laws voor wat betreft de bescherming 
van bedrijfsgeheimen.67 68

 
9.3.2.4 BONITO BOATS, INC. V. THUNDER CRAFT BOATS, INC. 

In Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc.69 schreef Justice O'Connor een 
uitvoerig gemotiveerde beslissing  ─  namens een unaniem Supreme Court  ─  
waarin nog nader werd stil gestaan bij de betekenis van de Sears- en Compco-
beslissingen en de daaropvolgende arresten. Aan de orde was de vraag welke 
beperkingen het federale octrooirecht stelt aan de mogelijkheden voor de staten 

 

                                                 
66 Zie omtrent de bescherming van trade secrets: Rudolf Callmann/(Altman), `Unfair Competition, Trademarks & 

Monopolies', 4th Ed., Callaghan, chapter 14. 
67 Justice Marshall schreef een concurring opinion waarin het coexistentie-argument werd overgenomen. Justice 

Douglas en Brennan schreven een dissenting opinion, zich beroepend op Sears en Compco en het federale 
beleid ten faveure van openbaarmaking van de uitvinding in ruil voor een monopoly gedurende 17 jaar. 

68 In dezelfde lijn ligt nog het arrest van de Supreme Court in Aronson v. Quick Point Pencil Co., 440 U.S. 275, 
99 S.Ct. 1096 (1979), waarin de U.S. Supreme Court oordeelde dat de federale patent laws geen preemptive 
effect hebben terzake van het overeenkomstenrecht van de staten betreffende overeenkomsten krachtens welke 
een partij gehouden is royalties te betalen voor een produkt waarvoor geen patent verkregen is.  

69 Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc., 109 S.Ct. 971 (1989) 
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om bescherming te bieden aan utilitarian and design ideas die niet onder het 
bereik van de patent laws vallen.70

 De zaak betrof een door Bonito Boats ontwikkelde ontwerp voor een romp 
van een boot, die in september 1976 op de markt was gebracht. Nadat de boot 
reeds 6 jaar op de markt was geweest vaardigde de staat Florida een wet uit die 
bepaalde dat het onrechtmatig is om een bootromp te vervaardigen door het 
maken van een afgietsel van een door een derde vervaardigde romp, indien deze 
daar geen toestemming voor heeft gegeven.71

 In november 1984 startte Bonito Boats een procedure tegen Thunder Craft 
Boats bij de Circuit Court of Orange County van de staat Florida. Bonito stelde 
dat Thunder Craft deze wet van Florida overtrad doordat zij met behulp van een 
direct molding process de boot van Bonito had nagemaakt. Thunder Craft diende 
een motion to dismiss in gebaseerd op de stelling dat de wet van Florida in strijd 
was met de Supremacy Clause van de Constitution, zich beroepende op de beslis-
singen van de U.S. Supreme Court in Sears- en Compco. De Circuit Court 
honoreerde deze motie en een verdeeld Court of Appeals van Florida liet deze 
beslissing vervolgens in stand. De Florida Supreme Court sanctioneerde deze 
uitspraken van de lagere rechters, waarbij de meerderheid zich op het standpunt 
stelde dat  ─  ingevolge de Sears en Compco-arresten  ─  wanneer een produkt 
publiek is geworden alleen een patent het mededingingsrisico kan elimineren, en 
dan nog slechts gedurende een beperkte tijd.72 Verwijzend naar de uitspraak van 
de Court of Appeals for the Federal Circuit in Interpart Corp. v. Italia73 stelden 
drie rechters van de Florida Supreme Court zich in een dissenting opinion echter 
op het standpunt dat deze anti-direct molding provision niet het kopiëren van een 
ongepatenteerd produkt verbiedt, maar slechts één methode van kopiëren, zodat 
het produkt zelf publiek domein blijft.74

 
70 We must decide today what limits the operation of the federal patent system places on the States' ability to 

offer substantial protection to utilitarian and design ideas which the patent laws leave otherwise unprotected. 
71 The statute makes '[i]t ... unlawful for any person to use the direct molding process to duplicate for the 

purpose of sale any manufactured vessel hull or component part of a vessel made by another without the 
written permission of that other person. 

72 The majority read our decisions in Sears and Compco for the proposition that `when an article is introduced 
into the public domain, only a patent can eliminate the inherent risk of competition and then but for a limited 
period of time. 

73 Interpart Corp. v. Italia, 777 F.2d 678 (1985). 
74 Relying on the Federal Circuit's decision in the Interpart case, the three dissenting judges argued that the 

Florida anti-direct molding provision does not prohibit the copying of an unpatented item. It prohibits one 
method of copying; the item remains in the public domain. 515 So.2d, at 223 (Shaw, J., dissenting). 
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  Justice O'Conner ging in de opinie van het U.S. Supreme Court uitvoerig in 
op de geschiedenis van de federale patent wetgeving. Zij benadrukte dat deze 
wetgeving steeds nauwkeurig een scheidslijn trok tussen het stimuleren van 
innovatie en het toelaatbaar navolgen van derden en de vrijheid van mededinging, 
en dat aan deze wetgeving het denkbeeld ten grondslag ligt dat datgene wat niet 
voor een patent in aanmerking komt in beginsel vrijelijk nagemaakt mag wor-
den.75 Het Hof oordeelde dat de doelstellingen èn de effectiviteit van de federale 
patent wetgeving ernstig in gevaar zou komen wanneer de staten een 
vergelijkbare bescherming zouden kunnen verstrekken.76  
 Verwijzend naar de eerdere beslissingen van het Hof overwoog Justice 
O'Connor dat de staten niet bevoegd zijn bescherming te bieden wanneer die in 
strijd komt met de door het Congress gemaakte keuzes. Erkennend dat er een 
constante spanning bestaat tussen de wil om vrijelijk het scala van uitvindingen te 
kunnen aanwenden en de noodzaak om een stimulans voor de ontwikkeling 
daarvan te creëren, benadrukte zij dat wanneer duidelijk is dat de patent laws een 
bepaalde keuze hebben gemaakt, de staten zich met het desbetreffende terrein niet 
meer mogen inlaten.77 Zij wees er op dat het standaard-jurisprudentie is dat het 

 

                                                 
75 Op p. 975: `The Patent Clause itself reflects a balance between the need to encourage innovation and the 

avoidance of monopolies which stifle competition without any concommitant advance in the `Progress of 
Science and the useful Arts.' (...) `From their inception, the federal patent laws have embodied a careful 
balance between the need to promote innovation  and the recognition that imitation and refinement through 
imitation are both necessary and the very lifeblood of a competitive economy.'  

 Op p. 977: `Taken together, the novelty and nonobviousness requirements express a congressional determina-
tion that the purposes behind the Patent Clause are best served by free competition and exploitation of that 
which is either already available to the public, or that which may be readily discerned from publicly available 
material. See Aronson v. Quick Point Pencil Co., 440 U.S. 257 (..) (1979) [T]he stringent requirements for 
patent protection seek to ensure that ideas in the public domain remain there for the use of the public. 

76 The attractiveness of such a bargain, and its effectiveness in inducing creative effort and disclosure of the 
results of that effort, depend almost entirely on a backdrop of free competition in the exploitation of 
unpatented designs and innovations. The novelty and nonobviousness requirements of patentability embody a 
congressional understanding, implicit in the Patent Clause itself, that free exploitation of ideas will be the 
rule, to which the protection of a federal patent is the exception. Moreover, the ultimate goal of the patent 
system is to bring new designs and technologies into the public domain through disclosure. State law protec-
tion for techniques and designs whose disclosure has already been induced by market rewards may conflict 
with the very purpose of the patent laws by decreasing the range of ideas available as the building blocks for 
further innovation. The offer of federal protection from competitive exploitation of intellectual property would 
be rendered meaningless in a world where substantially similar state law protections were readily available. 
To a limited extent, the federal patent laws must determine not only what is protected, but also what is free for 
all to use. 

77 Thus our past decisions have made clear that state regulation of intellectual property must yield to the extent 
that it clashes with the balance struck by Congress in our patent laws. The tension between the desire to freely 
exploit the full potential of our inventive resources and the need to create an incentive to deploy those 
resources is constant. Where it is clear how the patent laws strike that balance in a particular circumstance, 
that is not a judgement the states may second guess. 
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voorwerp van een federaal patent na afloop van dat patent in het publiek domein 
behoort te komen en de staten dan geen bescherming mogen verlenen.78 In de 
Sears- en Compco-beslissingen maakte het Hof vervolgens duidelijk dat publie-
kelijk bekend zijnde design and utilitarian ideas die niet door een patent 
beschermd waren dezelfde positie innemen als het voorwerp van een patent 
waarvan de duur is verstreken.79

 Verwijzend naar de vele discussies over de preemptive sweep van deze 
beslissingen, wees het Hof er op dat alhoewel in die arresten in algemene termen 
gesproken wordt, de reikwijdte ervan minder ruim is dan wel gesteld werd. 
Aangezien anything under the sun that is made by man in beginsel voor een 
patent in aanmerking kan komen zou de ruimst mogelijke lezing van Sears en 
Compco inhouden dat de staten niet gerechtigd zijn het misleidend gebruik van 
trade dress of het onrechtmatig gebruik van bedrijfsgeheimen tegen te gaan. Dat 
het eerste niet juist is ligt reeds in de Sears-beslissing besloten.80 Het tweede is 
expliciet bepaald in Kewanee, zoals O'Connor overwoog.81 De kern van de Sears 

 
78 We have long held that after the expiration of a federal patent, the subject matter of the patent passes to the 

free use of the public as a matter of federal law. See Coats v. Merrick Thread Co., 149 U.S. 562 (..) (1892) 
(...); Kellog Co. v. National Biscuit Co., 305 U.S. 111 (..) 1938); Singer Mfg. Co. v. June Mfg. Co., 163 U.S. 
169 (..) (1896). Where the public has paid the congressionally mandated price for disclosure, the States may 
not render the exhange fruitless by offering patent-like protection to the subject matter of the expired patent. 

79 In our decisions in Sears (...) and Compco (..), we found that publicly known design and utilitarian ideas 
which were unprotected by patent occupied much the same position as the subject matter of an expired patent. 

80 That the extrapolation of such a broad pre-emptive principle from Sears is inappropriate is clear from the 
balance struck in Sears itself. The Sears Court made it plain that the States 'may protect businesses in the use 
of their trademarks, labels, or distinctive dress in the packaging of goods so as to prevent others, by imitating 
such markings, from misleading purchasers as to the source of the goods.' Sears (...) Trade dress is, of course, 
potentially the subject matter of design patents. (...) Yet our decision in Sears clearly indicates that the States 
may place limited regulations on the circumstances in which such designs are used in order to prevent 
consumer confusion as to source. Thus, while Sears speaks in absolutist terms, its conclusion that the States 
may place some conditions on the use of trade dress indicates an implicit recognition that all state regulation 
of potentially patentable but unpatented subject matter is not ipso facto pre-empted by the federal patent laws. 

81 Despite the fact that state law protection was available for ideas which clearly fell  within the subject matter 
of patent, the Court concluded that the nature and degree of state protection did not conflict with the federal 
policies of encouragement of patentable inventions and the prompt diclosure of such innovations. (..) Several 
factors were critical to this conclusion. First because the public awareness of a trade secret is by definition 
limited, the Court noted that `the  policy that matter once in the piublic domain must remain in the public 
domain is not incompatible with the existence of trade secret protection' (...) Second, the Kewanee Court 
emphasized `[t]hat trade secret law provides a far weaker protection in many respects than the patent law.' 
(...) This point was central to the Court's  conclusion that trade secret protection did not conflict with either 
the encouragement of or disclosure policies of the federal patent law. The public at large remained free to 
discover and exploit trade secret through reverse engineering of products in the public domain or by 
independent creation. (...) Thus the possibility that trade secret protection would divert inventors from the 
creative effort necessarry to satisfy the rigorous demands of patent protection was remote indeed. (..) Finally, 
certain aspects of trade secret law operated to protect non-economic interests outside the sphere of congressi-
onal concern in the patent laws. As the Court noted `[a] most fundamental human right, that of privacy, is 
threatened when industrial espionage is condoned or is made profitable.' 
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en Compco beslissingen is dat een efficiënte werking van het federale patent 
systeem afhankelijk is van een grotendeelse vrije handel in algemeen bekende, 
ongepatenteerde design and utilitarian concepts.82 Indien de wetgeving van een 
staat daaraan bescherming verleent komt dat op ontoelaatbare wijze in strijd met 
de doelstelling van algemene bekendheid en de mogelijkheid van algemeen 
gebruik. Deze leer werd door het Hof nog eens expliciet bevestigd.83  
 Het Hof kwam vervolgens tot de conclusie dat de wetgeving van Florida in 
substantiële mate het algemeen gebruik van de ongepatenteerde romp blokkeerde 
en zodoende in strijd kwam met de Sears-doctrine.84 O'Connor overwoog dat deze 
wet niet unfair competition, in de normale betekenis van dat begrip, tegengaat, 
waarmee zij aangaf dat misappropriation als een aparte categorie binnen het 
mededingingsrecht moet worden aangemerkt. Unfair competition heeft zijn 
wortels in the common-law tort of deceit, en heeft ten doel om herkomstverwarr-
ing bij consumenten tegen te gaan.85 De wet van Florida daarentegen ziet op het 
direct aanwenden van het ontwerp in plaats van het tegengaan van herkomstver-
warring en biedt een vorm van bescherming, die in de ogen van het Hof dermate  

 

                                                                                                                                    
  `We have since reaffirmed the pragmatic approach which Kewanee takes to the pre-emption of state laws 

dealing with the protection of intellectual property. See Aronson (..).  
82 At the heart of Sears and Compco is the conclusion that the efficient operation of the federal patent system 

depends upon substantially on free trade in publicly known, unpatented design and utilitarian conceptions. 
83 While, as noted above, our decisions since Sears have taken a less rigid view of the scope of federal pre-

emption under the patent laws, e.g., Kewanee, (..), we believe that the Sears Court correctly concluded that the 
States may not offer patent-like protection to intellectual creations which would otherwise remain unprotected 
as a matter of federal law. (...) A state law that substantially interferes with the enjoyment of an unpatented 
utilitarian or design conception which has been freely disclosed by its author to the public at large 
impermissibly contravenes the ultimate goal of public disclosure and use, which is the centerpiece of federal 
patent policy. Moreover, through the creation of patent-like rights, the States would essentially redirect 
inventive efforts away from the careful criteria of patentability developed by Congress over the last 200 years. 
We understand this to be the reasoning at the core of our decisions in Sears and Compco and we reaffirm that 
reasoning today. 

84 We believe that the Florida statute at issue in this case so substantially impedes the public use of the otherwise 
unprotected design and utilitarian ideas embodied in unpatented boat hulls as to run afoul of the teaching of 
our decisions in Sears and Compco. 

85 The law of unfair competition has its roots in the common-law tort of deceit; its general concern is with 
protecting consumers from confusion as to source. While that concern may result in the creation of `quasi-
property rights' in communicative symbols, the focus is on the protection of consumers, not the protection of 
producers as an incentive to product innovation. (...) with some notable exceptions, including the interpreta-
tion of the Illinois law of unfair competition at issue in Sears and Compco, see (...), the common-law tort of 
unfair competition has been limited to protection against copying of nonfunctional aspects of consumer pro-
ducts which have acquired secondary meaning such that they operate as a designation of source. See 
generally P. Kaufmann, Passing Off and Misappropriation, in 9 IIC Studies in Industrial Property and 
Copyright Law 100-109 (1986). 
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substantieël is, dat hij daardoor een te ernstige bedreiging voor het functioneren 
van de federale patent politiek vormt.86  
 Het beroep op de afwijkende beslissing van de Court of Appeals for the 
Federal Circuit in de Interpart-zaak werd door het Hof van de hand gewezen.87 
Dat Hof had overwogen dat een anti-direct molding statute slechts één van de 
manieren om een produkt na te maken blokkeerde, maar niet het namaken als 
zodanig, zodat er geen strijd zou zijn met de federale patent laws. De Supreme 
Court was echter van oordeel dat zeker de meest efficiënte wijze van fabriceren 
van in beginsel onbeschermde produkten algemeen toegankelijk dient te zijn.88

 Vervolgens stond het Hof nog nader stil bij de preemption problematiek in 
zijn algemeenheid. O'Connor stelde voorop dat de eerdere beslissingen van het 
Hof duidelijk hebben gemaakt dat de Patent en Copyright Clause van de 
Consititution op zichzelf de staten niet de bevoegdheid ontneemt om regels ter 
bevordering van  intellectuele scheppingen binnen hun jurisdicties aan te nemen. 
Wanneer het Congress niet aangeeft dat hetzij de federale politiek dan wel het 
nationaal belang een beperking van de bevoegdheid van de staten verlangt, zijn 
de staten vrij to promote originality and creativity in their own domains.   
 De omstandigheid dat het voorwerp van de door de staten geboden 
bescherming binnen het terrein van de federale patent-wetgeving ligt, brengt 
evenmin met zich dat de staten reeds om die reden niet bevoegd zouden zijn een 
beperkte bescherming te verstrekken, op voorwaarde dat deze maar niet in strijd 

 
86 (p. 981): In contrast to the operation of unfair competition law, the Florida statute is aimed directly at 

preventing the exploitation of the design and utilitarian concepts embodied in the product itself.' (p. 982): 
`That the Florida statute does nor remove all means of reproduction and sale does not eliminate the conflict 
with the federal scheme. (..) In essence, the Florida law prohibits the entire public from engaging in a form of 
reverse engineering of a product in the public domain. This is clearly one of the rights vested in the federal 
patent holder, but has never been a part of state protection under the law of unfair competition or trade 
secrets.' (p. 983) `The Florida statute substantially reduces this competitive incentive, thus eroding the 
general rule of free competition upon which the attractiveness of the federal patent bargain depends. (...) 
Given the subtantial protection offered by the Florida scheme, we cannot dismiss as hypothetical the 
possibility that it will become a significant competitor to the federal patent laws, offering investors similar 
protection without the quid pro quo of substantial creative effort required by the federal statute. The prospect 
of all 50 States establishing similar protections for preferred industries without the rigorous requirements of 
patentability prescribed by Congress could pose a substantial threat to the patent system's ability to 
accomplish its mission of promoting progress in the useful arts. 

87 Interpart Corp. v. Italia, 777 F.2d 678 (1985); Vgl. ook: Metro Kane Import, Ltd v. Rowoco, Inc., 227 USPQ 
480 (1985). 

88 Such statutes would be an excercise in futility if they did not have precisely the effect of substantially limiting 
the ability of the public to exploit an otherwise unprotected idea. (...) It is difficult to conceive of a more 
effective method of creating substantial property rights in an intellectual creation than to eliminate the most 
efficient method for its exploitation. Sears and Compco protect more than the right of the public to 
contemplate the abstract beauty of an otherwise unprotected intellectual creation - they assure its efficient 
reduction to practice and sale in the marketplace. Zie omtrent direct molding ook: Rudolf Callmann/(Altman), 
`Unfair Competition, Trademarks & Monopolies', 4th Ed., Callaghan, § 15.10.50.  
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komt met de federale doelstellingen. Dit geldt met name bij het voorkomen van 
herkomstverwarring bij consumenten en de bescherming van bedrijfsgeheimen,89 
welke niet exclusief betrekking hebben op het bevorderen van het doen van 
uitvindingen en al bijna tweehonderd jaar harmonieus hebben bestaan naast de 
patent-wetgeving zonder dat het Congress daarover een negatieve indicatie heeft 
gegeven. Integendeel, men kan zelfs stellen dat de door de unfair competition 
laws geboden bescherming zelfs in het verlengde ligt van de doelstelling van de 
federale merkenwetgeving, terwijl het langdurige stilzwijgen van het Congress 
over de bescherming van bedrijfsgeheimen boekdelen spreekt, aldus het Hof.90  
 De door Florida geboden bescherming daarentegen betrof enkel de 
bescherming van een materie die geheel in het verlengde van de federale patent-
wetgeving ligt, reden waarom alleen het Congress bevoegd is daar eventueel 
regels voor te stellen. 
 
9.4 DE MISAPPROPRIATION DOCTRINE 

Deze ontwikkeling van de rechtspraak na het INS-arrest van 1918 leert dat de 
misappropiation-doctrine duidelijk een plaats in het Amerikaanse recht heeft 
verworven en behouden. 

 

                                                 
89 As Sears itself makes clear, States may place limited regulations on the use of unpatented design in order to 

prevent consumer confusion as to source. In Kewanee, we found that state protection of trade secrets, as 
applied to both patentable and unpatentable subject matter, did not conflict with the federal patent laws. In 
both situations, state protection was not aimed exclusively at the promotion of invention itself, and the re-
strictions on the use of unpatented ideas were limited to those necessary to promote goals outside the contem-
plation of the federal patent scheme. Both the law of unfair competition and state trade secret law have co-
existed harmoniously with federal patent protection for almost 200 years, and Congress has given no 
indication that their operation is inconsistent with the operation of the federal patent laws. 

90 Indeed, there are affirmative indications from Congress that both the law of unfair competition and trade 
secret protection are consistent with the balance struck by the patent laws. Section 43(a) of the Lanham Act 
(...) creates a federal remedy for making `a false designation of origin, or any false description or 
representation, including words or other symbols tending falsely to describe or represent the same....' 
Congress has thus given federal recognition to many of the concerns which underlie the state tort of unfair 
competition and the application of Sears and Compco to nonfunctional aspects of a product which have been 
shown to identify source must take account of competing federal policies in this regard. Similarly, as Justice 
Marshall noted in his concurring opinion in Kewanee, `[s]tate trade secret laws and the federal patent laws 
have coexisted for many, many years. During this time, Congress has repeatedly demonstrated its full 
awareness of the existence of the trade secret system, without any indication of disapproval. (....) The case for 
federal pre-emption is particularly weak where Congress has indicated its awareness of the operation of State 
law in a field of federal interest, and has nontheless decided to `stand by both concepts and to tolerate 
whatever tension there [is] between them.' Silkwood v. Kerr-McGee Corp, 464 U.S. 238, 104 S.Ct. 615, 625, 
78 L.Ed.2d 443 (1984). 
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 Dat de rechter op grond van het ongeschreven recht geen exclusieve rechten 
zou kunnen toekennen  ─  zoals door Brandeis en Learned Hand was betoogd  ─ 
 kan als een achterhaald standpunt worden aangemerkt. Op zich wordt de rechter 
niets in de weg gelegd om bij gebreke van wetgeving aan bepaalde prestaties 
(quasi) property rights op grond van state law toe te kennen. 
  De enige duidelijke beperking, die het recht van een staat, zowel ingeval van 
wetgeving als ingeval van jurisprudentie, in acht dient te nemen vindt zijn grond-
slag in het Amerikaanse constitutionele recht, doordat het recht van de 
individuele staten niet in strijd mag komen met het federale recht en de federale 
politiek.  
 Het effect van de preemption doctrine is dan ook allereerst beperkt tot die 
categorieën prestaties die binnen het bereik van de federale bevoegdheden vallen. 
Wanneer een prestatie binnen de werkingssfeer van de Patent of Copyright Act 
niet aan de door de federale wetgeving gestelde voorwaarden voor patent- of 
copyright-bescherming voldoet, kunnen de staten in beginsel bescherming 
verlenen, op voorwaarde dat zij daardoor de doelstellingen van de federale 
wetgever niet doorkruisen.  In de rechtspraak van de Supreme Court is de 
negatieve reflexwerking die aan het federale recht op het gebied van de techniek 
moet worden toegekend in de Sears-, Compco-, Kewanee- en Bonito Boats-
beslissingen in kaart gebracht. Zoals de Supreme Court met name in het Bonito 
Boats-arrest nog eens bevestigde kunnen de staten voor voorwerpen, die binnen 
de werkingssfeer van de patent-wetgeving vallen, geen surrogaat patent-
bescherming verschaffen en moet aan de federale patent laws in beginsel een 
sterke negatieve reflexwerking worden toegekend. Wèl zijn de staten bevoegd om 
aan dergelijke voorwerpen binnen het kader van unfair competition law 
bescherming terzake van herkomstverwarring te verstrekken, zoals in de Sears- 
en Compco-arresten reeds was aangegeven, of om aan bedrijfsgeheimen 
bescherming te bieden, zoals het Hof in de Kewanee-beslissing aangaf.91  

 
91 Onduidelijk is dan ook op welke grond Hoyng (1990, p. 12) meent dat de Bonito Boats-beslissing een 

keerpunt voor de gehele INS- c.q. misappropriation doctrine zou betekenen. Hetzelfde geldt voor Kaufmann 
(Mediaforum 1990, p. 82 en (met Wijnberg) IER 1990, p. 77), die stelt dat met deze uitspraak de INS-leer `ten 
grave gedragen zou zijn' c.q. dat `de veronderstelling dat er in de Verenigde Staten een 'misappropriation 
doctrine' zou bestaan zoals Van Engelen kortelings nog trachtte te bewijzen (BIE 1989, p. 243) volledig uit de 
lucht gegrepen is'.  

 Daargelaten dat deze auteurs geen andere bronnen voor deze stellingen aanvoeren dan de hier besproken uit-
spraken, miskennen zij dat de kwestie van preemption slechts een kwestie van constitutioneel recht is en 
beperkt is tot die terreinen waar de federale overheid - eventueel exclusieve - bevoegdheden kan claimen. Het 
effect van de verschillende uitspraken van de Supreme Court is dan ook steeds beperkt tot het desbetreffende 
terrein en laat de bevoegdheden van de staten op andere terreinen in beginsel onverlet. Preemption laat dus 
onverlet of de staten, hetzij d.m.v. wetgeving, hetzij d.m.v. rechtersrecht onder toepassing van de misap-
propriation doctrine aan niet onder de federale bevoegdheidsfeer vallende prestaties een bescherming kunnen 
bieden. Dit wordt treffend geïllustreerd door de ontwikkeling van het right of publicity (zie § 9.5.2, § 9.6.2. en 
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 De negatieve reflexwerking die moet worden toegekend aan de federale 
wetgeving op het gebied van het copyright is minder helder uitgekristalliseerd. 
Zoals het Goldstein-arrest aangeeft is de negatieve reflexwerking op het gebied 
van copyright in beginsel beperkter dan die op het gebied van patents. Onduide-
lijk is echter nog in hoeverre de Copyright Act van 1976 geacht moet worden 
state law bescherming van prestaties die binnen het terrein van de Copyright 
Clause liggen te hebben uitgesloten. Section 301 van de federale Copyright Act 
geeft aan dat er in beginsel sprake is van een absolute negatieve reflexwerking 
voor die werken die binnen de werkingssfeer van de Copyright Act vallen en 
waaraan een bescherming wordt toegekend die equivalent is aan de door het 
copyright verleende bescherming.92 Wanneer daarvan echter is sprake is, is nog 
onduidelijk en de rechtspraak is nog verdeeld.93

 Uit de behandeling van deze kwestie in het House of Representatives blijkt 
echter wèl dat deze reflexwerking zich in ieder geval niet uitstrekt tot de 
bescherming van nieuws en databestanden.94 Terzake van prestaties die niet door 
Section 301 bestreken kunnen worden zijn de staten dan ook in het licht van de 
Goldstein-beslissing van de Supreme Court in beginsel vrij `property rights' toe te  

 

                                                                                                                                    
§ 9.7.1.7.) en ook expliciet bevestigd in Bonito Boats. 

92 Section 301 onder (a) bepaalt dat `all legal or equitable rights that are equivalent to any of the exclusive rights 
within the general scope of copyright as specified in section 106 in works of authorship that are fixed in a 
tangible medium of expression and come within the subject matter of copyright' nietig zijn. Wat de exacte 
omvang van de werkingssfeer van de bepaling is, is echter nog niet goed afgebakend.  

93 Vgl. Barbara Ringer/Hamish Sandison (Stewart, editor), `International Copyright and Neighbouring Rights', 
Butterworths, London, 1989, § 21.55; Notes, `The Copying-Miappropriation' Distinction: A False Step in the 
Development of the Sears-Compco Pre-emption Doctrine', Columbia Law Review, Vol. 71: 1444; Paul 
Goldstein, Preempted State Doctrines, Involuntary Transfers and Compulsory Licenses: Testing the Limits of 
Copyright, UCLA Law Review, Vol. 24: 1107 (1977). Ralph S. Brown Jr., Unification: A cheerful requiem 
for common law copyright, Vol 24: 1070 UCLA Law Review 1977; Patrick McNamara, Notes, Copyright 
Preemption: Effecting the Analysis prescribed by Section 301, Boston College Law Review, Vol. 24:963 
(1983); Howard B. Abrams, Copyright, Misappropriation, and Preemption: Constitutional and Statutory 
Limits of State Law Protection, The Supreme Court Review 1983, 11, p. 509-557; David E. Shipley/Jeffrey S. 
Hay, `Protecting Research: Copyright, Common-Law Alternatives , and Federal Preemption', North Carolina 
Law Review, Vol. 63, 1984, p. 152-180; R.A. Gorman, `Fact or Fancy? The Implications for Copyright', The 
Journal of the Copyright Society of the U.S.A., Vol. 29 (1982), p. 598-610; Rudolf Callmann/(Altman), 
`Unfair Competition, Trademarks & Monopolies', 4th Ed., Callaghan, § 15.08; J.Thomas McCarthy, `The 
Rights of Publicity and Privacy', § 5.6; Hugenholtz, 1989, p. 59 en p. 91. 

94 De geschiedenis van Section 301 maakt duidelijk dat er in beginsel nog wel ruimte voor een misappropiation-
doctrine is. Vgl. House Report, No 1476, 94th Congress., 2d Sess. (1976) p. 132: `State law should have the 
flexibility to afford a remedy (under traditional principles of equity) against a consistent pattern of un-
authorized appropiation by a competitor of the facts (.i.e. not the literary expression) constituting `hot' news, 
whether in the traditional mold of International News Service v. Associated Press or in the newer form of data 
updates from scientific, business, or financial data bases (onderstreping, ThvE).'  

 Vgl. Nimmer, `Cases and Materials on Copyright', 1985, p. 475-478 en Nimmer, `Nimmer on Copyright, § 
1.01 [B]; Brown/Denicola, 'Cases on Copyright', 1985, p.487-493. 

389 
Van Engelen – Prestatiebescherming – 1994 



Hoofdstuk 9: Prestatiebescherming naar Amerikaans recht 
 

 

                                                

kennen. Buiten het bereik van Section 301 ligt in ieder geval het ook wel als 
aparte categorie van de misappropriation doctrine aangemerkte right of publici-
ty.95

 Wanneer een prestatie niet onder de werkingssfeer van een federale wet valt 
c.q. het Congres niet geacht kan worden het desbetreffende terrein uitputtend 
geregeld te hebben, is een staat derhalve vrij om de misappropriation-doctrine toe 
te passen c.q. common law intellectual property rights te erkennen en heeft de 
misappropriation-rechtspraak dus zeker zijn waarde behouden.96  
 Preemption ziet bovendien slechts op de afbakening van de grens tussen de 
bevoegdheden van de federale overheid tegenover die van de staten. Deze 
problematiek dient dan ook tevens bezien te worden tegen de achtergrond van de 
meer algemenere staatsrechtelijke en constitutionele kwesties die in de Verenigde 
Staten spelen, waaronder de vraag of men aan de staten of de federale overheid 
een ruime, dan wel slechts een geringe invloedsfeer wil toekennen. Dit debat 
wordt primair beheerst door de de discussies over `civil rights' en de opstelling 
die men ten aanzien daarvan aanneemt, waarbij het conservatieve standpunt 
inhoudt dat de invloed van de constitutioneel gewaardborgde grondrechten gering 
is en de staten een ruime vrijheid wordt gelaten, terwijl de `liberals' daarentegen 
in beginsel het primaat aan de federale overheid geven.97

 
95 Zie U.S. Supreme Court in Zacchini v. Scripps-Howard Broadcasting Co., 433 U.S. 562, Nimmer 1985, p. 

858 (1976), p. 565: `The Constitution does not prevent Ohio  from (..) deciding to protect the entertainer's 
incentive in order to encourage the production of this type of work.'  

 Vgl. ook: Lugosi v. Universal Pictures, 25 Cal.3d 813, 603 P.2d 425 (1979); Richard B. Hoffman, `The Right 
of Publicity - Heir's Right, Advertisers' Windfall, or Courts' Nightmare', DePaul Law Review, Vol. 31:1 
(1981), p. 11; Michael J. McLane, `The Right of Publicity: Dispelling Survivability, Preemption and First 
Amendment Myths Threathening to Eviscerate a Recognized State Right', California Western Law Review, 
Vol. 20:415 (1983), § III.  

96 Zie bijv.: Supreme Court of Wisconsin, Mercury Record Pro., Inc. v. Economic Consult, Inc., 218 N.W.2d 
705 (1974), Justice Heffernan: Goldstein completely repudiates Judge Hand's rationale critizing INS. 
Accordingly, the line of precendents originating with Judge Learned Hand no longer constitutes controlling 
authority. INS stands.; United States Court of Appeals, Sixth Circuit, A&M Records, Inc. v. M.V.C. Dist. 
Corp., 574 F.2d 312 (1978), (Michigan law); United States Court of Appeals, Third Circuit, United States 
Golf Ass'n v. Andrews Systems, 749 F.2d 1028 (1984). Zie ook: Callman/(Altman), a.w. par. 15.05-15.08; 
Douglas J. Baird, `Common Law Intellectual Property and the Legacy of International News Service v. 
Associated Press', The University of Chicago Law Review, (1983). Paul Goldstein, `Federal System Ordering 
of the Copyright Interest', Columbia Law Review, Vol. 69, p. 51-53 (1969); `Kewanee Oil Co. v. Bicron 
Corp.: Notes on a Closing Circle', The Supreme Court Review, 1971, p. 81; `The Competitive Mandate: From 
Sears to Lear', California Law Review, Vol. 59, p. 873-904 (1971);  `Federal System Ordering of the Copy-
right Interest', Columbia Law Review, Vol. 69, p. 49 (1969). 

97 Sears en Compco zijn in dit verband dan ook aan te merken als beslissingen waarin de liberale teneur - federal 
assumption - van de Supreme Court onder Chief Justice Warren doorklinkt, met liberale rechters als Brennan, 
Douglas en Marshall in de meerderheid. Goldstein en Kewanee daarentegen zijn exponenten van een 
conservatiever Supreme Court - state assumption - onder Chief Justice Burger, met Brennan, Douglas en 
Marshall als dissenters.  

 Vgl. Note, The Preemption Doctrine: Shifting Prespectives on Federalism and the Burger Court, 75 Columbia 
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 Indien voor een bepaald onderwerp preemption wordt aangenomen, zegt dat 
derhalve in beginsel niets over de beschermenswaardigheid van de betrokken 
prestatie. De enige conclusie die daaraan verbonden mag worden is dat de staten 
op het desbetreffende terrein niet bevoegd zijn. Wanneer het federale recht echter 
ruimte laat voor state law, staat in beginsel niets de toepassing van de misapprop-
riation doctrine of een right of publicity binnen dat state law in de weg.98 De dan 
binnen het kader van state law toegekende bescherming geniet zelfs bescherming 
tegen de eventuele aantasting daarvan door andere consitutioneel gewaarborgde 
federale rechten als de persvrijheid, zoals het arrest van de Supreme Court in de 
Zacchini-zaak leert.99  

 

                                                                                                                                    
Law Review 623 (1975). 

98 Overigens heeft de preemption-doctrine er evenzeer toe geleid dat de rechtspraak in een aantal gevallen tot het 
toekennen van bescherming aan een geval van misappropriation overgaat, door de grenzen van de 
federale wetgeving te verruimen. Preemption heeft immers geen vat op federal law.  Dit 
gebeurde bijvoorbeeld door op het gebied van het copyright te bepleiten dat het criterium van creati-
viteit verlaagd diende te worden tot de eis van `sweat of the brow' Vgl. Robert C. Denicola, `Copyright 
in Collections of Facts: A Theory for the Protection of Non-Fiction Literary Works', Columbia Law 
Review, Vol. 81 (1981); David E. Shipley/Jeffrey S. Hay, `Protecting Research: Copyright, Common-
Law Alternatives , and Federal Preemption', North Carolina Law Review, Vol. 63, 1984, p. 152-180; 
R.A. Gorman, `Fact or Fancy? The Implications for Copyright', The Journal of the Copyright Society of 
the U.S.A., Vol. 29 (1982), p. 598-610; Hugenholtz, 1989, p. 59 en p. 129-130, en de daar vermelde 
rechtspraak. Deze ruime uitleg van de auteursrechtelijke originaliteitseis is echter door de U.S. Supreme 
Court verworpen in zijn arrest inzake Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Company, 
Inc., 111 Sup. Ct. 1282 (1991), Informatierecht/AMI 1991, p. 179. 

 Tevens gebeurt dit door op grond van Section 43(a) van de Lanham Act - welke bepaling bescherming biedt 
terzake van een false designation of origin, or any false description or representation - een property right 
betreffende merchandising toe te kennen. Zie bijv. Boston Professional Hockey Association, Inc. v. Dallas 
Cap & Emblem Mfg., Inc, 510 F.2d 1004, 5th Circuit, 1975, cert. denied 423 U.S. 868 (Brown/Denicola, 
Cases on Copyright', p. 431); Warner Brothers, Inc. v. Gay Toys, Inc., 658 F.2d 76 (2d Cir. 1981).  

 Zoals David J. Meyer (`Misapplication of the Misappropiation Doctrine to Merchandising', ASCAP Copyright 
Law Symposium, Vol. 35, 1988, p. 97-113) aangeeft wordt hiermee de grondslag van trademark law verlaten, 
daar dat primair ziet op het tegengaan van herkomstverwarring. Het toekennen van een property right is dan 
ook een kwestie die dogmatisch bezien buiten de reikwijdte van Section 43(a) van de Lanham Act gehouden 
zou moeten worden, aldus Meyer. Anders: Bauer, `A Federal Law of Unfair Competition: What Should Be the 
Reach of Section 43(a) of the Lanham Act?' 31 UCLA L. Rev. 671 (1984). 

99 Vgl. Richard B. Hoffman, `The Right of Publicity - Heir's Right, Advertisers' Windfall, or Courts' Nightmare', 
DePaul Law Review, Vol. 31:1 (1981), p. 21; Joan Gross, `The Right of Publicity Revisited: Reconciling 
Fame, Fortune, and Constitutional Rights', Boston University Law Review, Vol. 62:925 (1982), p. 978 e.v.; 
Roberta Rosenthal Kwall, `Is Independence Day Dawning for the Right of Publicity?', University of Califor-
nia, Davis, Vol. 17:191 (1983), p. 229 e.v.; Michael J. McLane, `The Right of Publicity: Dispelling 
Survivability, Preemption and First Amendment Myths Threathening to Eviscerate a Recognized State Right', 
California Western Law Review, Vol. 20:415 (1983), § IV; Oliver R. Goodenough, EIPR 1992, p. 60. 
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9.4.1 ZACCHINI V. SCRIPPS/HOWARD BROADCASTING CO. 

In 1976 sanctioneerde de U.S. Supreme Court in Zacchini v. Scripps-Howard 
Broadcasting Co. een verbod van de Supreme Court van Ohio om een human 
cannonball act via de televisie uit te zenden.100

 Hugo Zacchini liet zich vanuit een kanon in een tweehonderd voet verder 
gelegen net schieten. De hele act duurde zo'n 15 seconden en werd opgevoerd in 
een afgesloten ruimte op een beurs in Burton, Ohio. Een verslaggever van 
Scripps-Howard Broadcasting Co. bezocht de beurs en filmde de gehele act. Deze 
opname met een duur van circa 15 seconden werd vervolgens dezelfde dag 
uitgezonden in het nieuwsprogramma van elf uur. 
 Zacchini claimde schadevergoeding op grond van de stelling dat de gedaagde 
showed and commercialized the film of his act without his consent en dat dit 
gedrag een unlawful appropriation of plaintiff's professional property opleverde. 
De rechter van eerste aanleg stelde Zacchnini in het ongelijk, maar deze 
beslissing werd vernietigd door de Court of Appeals of Ohio. De meerderheid 
was van oordeel dat Zacchini een common law copyright toekwam, terwijl een 
rechter in een concurring opinion als grondslag van de vordering een right of 
publicity van Zacchini aannam. De Supreme Court of Ohio volgde deze 
concurring opinion en erkende een right to the publicity value of his performance 
van Zacchini. De Supreme Court of Ohio honoreerde echter tevens het beroep op 
de persvrijheid dat Scripps-Howard had gedaan.101

 De U.S. Supreme Court besloot vervolgens om de zaak te horen teneinde te 
bezien in hoeverre het First en Fourteenth Amendment102 de gedaagde vrijwaar-
den voor schadevergoeding vanwege de gestelde inbreuk op het state law right of 
publicity van Zacchini. 
 Justice White overwoog in zijn opinie namens het Hof dat de zaak niet zag 
op het verslag doen van het nieuwsfeit dat Zacchini tijdens de Fair optrad, maar 
op de omstandigheid dat de gehele act werd gefilmd en uitgezonden. De Ohio 
Supreme Court had geoordeeld dat de persvrijheid met zich bracht dat aan de pers 
grote vrijheid toe dient te komen om te beslissen hoe men verslag van een 

 
100 433 U.S. 562, Nimmer, `Cases and Materials on Copyright', 1985, p. 858 (met foto!). Zie ook: Ruijsenaars, 

GRUR Int 1988, p. 766-767. 
101 Op grond van de First Amendment van de Consitution: Congress shall make no law (...) abridging the 

freedom of speech, or of the press (...). 
102 Amendment XIV, section 1 van de Constitution bepaalt o.m. nor shall any State deprive any person of life, 

liberty or property, without due process of law; nor deny to any person within its jurisdiction the equal 
protection of the laws.  
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gebeurtenis wil doen.103 White overwoog dat de eerdere beslissing van de U.S. 
Supreme Court in de zaak Time v. Hill104  ─  waarin een relatief grote vrijheid van 
de pers vis-à-vis het recht op privacy was erkend en waarop de Ohio Supreme 
Court in sterke mate voortbouwde  ─  een schending van een andersoortig recht 
op privacy betrof, aangezien het in die zaak ging om negatieve publiciteit over 
een persoon in verband met een voorval in de privé-sfeer. Zoals White aangaf 
verwees de Supreme Court in die zaak uitvoerig naar de literatuur over het recht 
op privacy, waaronder de publicatie van Prosser, die een duidelijk onderscheid 
maakte tussen een viertal privacy-rechten.105 In die zaak werd de betrokken 
persoon mogelijk in een verkeerd daglicht gesteld, maar dat is een geheel andere 
kwestie dan in geval van een right of publicity, aldus White.106  
 Het Hof wees er ook nog op dat de overige zaken waarin de persvrijheid aan 
de orde was reportages van events betroffen en niet het uitzenden van een uitvoer-
ing waarvoor de uitvoerend artiest gewoonlijk betaald wordt. White benadrukte 
dat het op zich duidelijk was dat het state law right of publicity van Zacchini niet 
met zich zou kunnen brengen dat hij berichtgeving over nieuwswaardige feiten 
over zijn act zou kunnen tegengaan. In het midden latend waar de grens 
getrokken zou moeten worden, oordeelde het Hof echter dat het duidelijk was dat  

 

                                                 
103 No fixed standard which would bar the press from reporting or depicting either as an entire occurrence or an 

entire discrete part of a public performance can be formulated which would not unduly restrict the `breathing 
room' in reporting which freedom of the press requires. 

104 Time v. Hill, 385 U.S. 374 (1967).  
105 W. Prosser (`Privacy', 48 California Law Review 383 (1960)) verdeelt het recht op privacy onder in vier 

categorieën, te weten (a) intrusion upon the plaintiff's seclusion or solitude; (b) public disclosure of `private 
facts' about the plaintiff's private life; (c)  publicity that places the plaintiff in a `false light' in the public eye; 
and  (d) `appropriation' of the plaintiff's name or likeness for commercial purposes'.  

106 It is also abundantly clear that Time, Inc. v. Hill did not involve a performer, a person with a name having 
commercial value, or any claim to a `right of publicity'. This discrete kind of `appropriation' case was plainly 
identified in the literature cited by the Court and had been adjudicated in the reported cases. 

 The differences between these two torts are important. First, the State's interests in providing a cause of action 
in each instance are different. `The interest protected' in permitting recovery for placing the plaintiff in a false 
light `is clearly that of reputation, with the same overtones of mental distress as in defamation'. Prosser, 
supra, 48 Calif.L.Rev., at 400. By contrast, the State's interest in permitting a `right of publicity' is in 
protecting the proprietary interest of the individual in his act in part to encourage such entertainment. As we 
later note, the State's interest is closely analogous to the goals of patent and copyright law focusing on the 
right of the individual to reap the reward of his endeavors and having little to do with protecting feelings or 
reputation. Second, the two torts differ in the degree to which they intrude on dissemination of information to 
the public. In `false light' cases the only way to protect the interests involved is to attempt to minimize 
publication of the damaging matter, while in `right of publicity' cases the only question is who gets to do the 
publishing. 
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het First en Fourteenth Amendment de media in ieder geval niet vrijlieten om een 
gehele act zonder toestemming van de artiest uit te zenden.107  
 Daarbij overwoog het Hof dat de Constitution evenmin een privilege schept 
waardoor Scripps-Howard een auteursrechtelijk beschermd werk zou mogen 
uitzenden, dan wel een bokswedstrijd of baseball game, daarbij verwijzend naar 
twee belangrijke precendenten voor de toepassing van de misappropriation 
doctrine op sportwedstrijden in de zaken Ettore v. Philco Television Broad-
casting Corp. en Pittsburgh Athletics Co. v. KQV Broadcasting.108 Hiermee zette 
het Hof deze door de lagere rechter binnen het kader van de misappropiation 
doctrine erkende property rights derhalve op gelijke hoogte met het federale 
copyright vis-à-vis de  grondwettelijke gewaarborgde persvrijheid.  
 Het Hof merkte tevens op dat de uitzending van de film van de gehele act 
een belangrijke bedreiging vormde voor de economische waarde daarvan, waarbij 
het Hof in de lijn van de INS-beslissing overwoog dat deze act het produkt is van 
de talenten en inspanningen van Zacchini en het eindresultaat van veel tijd, 
moeite en kosten.109 Overwegende dat de economische waarde van de act voor 
een groot gedeelte bepaald wordt de mogelijkheid om het aanschouwen daarvan 
te kunnen controleren, oordeelde het Hof dat de uitzending van de gehele act een 
ernstige bedreiging voor de broodwinning van Zacchini vormde.110 Tevens merkte 
White op dat hier in wezen sprake was van de sterkst mogelijke zaak, die zich bij 
het right of publicity kan voordoen: Niet het gebruiken van de populariteit van 
een artiest om reclame voor een produkt te maken, maar het gebruiken van de 
prestatie zelve waarmee de artiest die populariteit heeft verworven.111 Wanneer 

 
107 Wherever the line in particular situations is to be drawn between media reports that are protected and those 

that are not, we are quite sure that the First and Fourteenth Amendments do not immunize the media when 
they broadcast a performers entire act without his consent. 

108 The Constitution no more prevents a State from requiring respondent to compensate  petitioner for broadcas-
ting his act on television than it would privilege respondent to film and broadcast a copyrighted dramatic 
work without liability to the copyright owner, (...) or to film and broadcast a prize fight, Ettore v. Philco 
Television Broadcasting Corp., 229 F.2d 481 (C.A.3), cert. denied, 351 U.S. 926, 100 L.Ed. 1456, 76 S.Ct. 
783 (1956); or a baseball game, Pittsburgh Athletic C. v. KQV Broadcasting Co., 24 F.Supp. 490 (W.D.Pa 
1938), where the promotors or the participants had other plans for publicizing the event. There are ample 
reasons for reaching this conclusion. 

109 The broadcast of a film of petitioner's entire act poses a substantial threat to the economic value of that 
performance. As the Ohio Court recognized, this act is the product of petitioner's own talents and energy, the 
end result of much time, effort and expense. 

110 Much of its economic value lies in the `right of eclusive control over the publicity given to his performance'; if 
the public can see that act free on television, it will be less willing to pay to see it at the fair. The effect of a 
public broadcast of the performance is similar to preventing petitioner from charging an admission fee. (...) 
Moreover, the broadcast of petitioner's entire performance, unlike the unauthorized use of another's name for 
purposes of trade or the incidental use of a name or picture by the press, goes to the heart of petitioner's 
ability to earn a living as an entertainer. 

111 Thus, in this case, Ohio has recognized what may be the strongest case for a `right of publicity' - involving, 
not the appropriation of an entertainer's reputation to enhance the attractiveness of a commercial product, 
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het exploiteren van een afgeleide prestatie niet mag, dan geldt uiteraard dat de 
exploitatie van de eigenlijke prestatie evenzeer aan de betrokkene dient te zijn 
voorbehouden.  
 Voor de grondslag van het right of publicity verwees het Hof naar de 
ongerechtvaardigde verrijking,112 welke grondslag volgens Callmann eveneens al 
een rol speelde in de INS-zaak.113 White merkte tevens op dat Ohio niet alleen 
maar de artiest wilde compenseren voor zijn inspanningen, maar dat deze 
bescherming tevens een economische stimulans verschafte voor het doen van de 
investeringen die nodig zijn voor het vervaardigen van een uitvoering, zodat het 
publiek daarbij gebaat is.114 Dit sluit aan bij de overwegingen die aan de patent en 
copyright laws ten grondslag liggen, zoals White aangaf, onder verwijzing naar 
de uitspraak van de Supreme Court in Mazer v. Stein, een `landmark decision' op 
het gebied van het Amerikaanse auteursrecht.115  
 Het Hof overwoog vervolgens  ─  verwijzend naar Goldstein v. California en 
Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp.  ─  dat het Ohio vrijstond om op dezelfde 
gronden dergelijke rechten te verlenen aan artiesten om het maken van dit soort 
prestaties aan te moedigen.116 Naar aanleiding van deze overwegingen werd de 
beslissing van de Supreme Court of Ohio vernietigd omdat het door dat Hof 
aangenomen privilege van de pers niet door het First en Fourteenth Amendment 
gegeven werd. 

 

                                                                                                                                    
but the appropiation of the very activity by which the entertainer acquired his reputation in the first place. 

112 `The rationale for [protecting the right of publicity] is the straightforward one of preventing unjust enrich-
ment by the theft of good will. No social purpose is served by having the defendant get free some aspect of the 
plaintiff that would have market value and for which he would normally pay.' Kalven, Privacy in Tort Law - 
Were Warren and Brandeis Wrong?, 31 Law & Contemporary Problems 326, 331 (1966).  

113 Callmann, `He who reaps where he has not sown; Unjust Enrichment in Unfair Competition Law', Harvard 
Law Review, Vol.: 55, 1944, p. 595-614; Callmann/Altman, `Unfair Competition, Trademarks & Monopolies, 
par. 15.04, 4th Ed. 

114 Of course, Ohio's decision to protect petitioner's right of publicity here rests on more than a desire to compen-
sate the performer for the time and effort invested in his act; the protection provides an economic incentive for 
him to make the investment required to produce a performance of interest to the public. This same consi-
deration underlies the patent and copyright laws long enforced by this Court. 

115 This same consideration underlies the patent and copyright laws long enforced by this Court. As the Court 
stated in Mazer v. Stein, 347 U.S. 201, 219, 98 L.Ed. 630, 74 S.Ct. 460 (1954): `The economic philosophy 
behind the clause empowering Congress to grant patents and copyrights is the conviction that encouragement 
of individual effort by personal gain is the best way to advance public welfare through the talents of authors 
and inventors in `Science and useful Arts'. Sacrificial days devoted to such creative activities deserve rewards 
commensurate with the services rendered.' 

116 The Constitution does not prevent Ohio from making a similar choice here in deciding to protect the enter-
tainers's incentive in order to encourage the production of this type of work. 
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 De beslissing van de Supreme Court ging vergezeld van een tweetal 
dissenting opinions. Justice Powell schreef een dissent, waarbij Justice Brennan 
en Justice Marshall zich aansloten.117 Powell was van oordeel dat in casu sprake 
was van een door het First Amendment gevrijwaard gebruik van de act door de 
pers. Hij stelde voorop dat het onderhavige gebruik niet te vergelijken is met 
ongeautoriseerde commerciële uitzendingen van sportwedstrijden en theater-
voorstellingen, waar de omroep winst behaalt. Naar zijn oordeel was er slechts 
sprake van een reguliere persreportage over de voorstelling van Zacchini.118 Hij 
was tevens van mening dat onder het First Amendment ook een andere analyse 
diende te worden uitgevoerd. Niet de vraag of al dan niet de gehele act was 
uitgezonden, maar de vraag welk gebruik van de filmbeelden gemaakt werd 
diende naar zijn mening voorop te staan. Van belang is in dit verband echter dat 
de rechten van Zacchini ook in deze dissenting opinion niet ter discussie werden 
gesteld; enkel de vraag tot hoever een `fair use' van de prestatie van Zacchini 
binnen het kader van de persvrijheid diende te reiken, was aan de orde. Uit de 
omstandigheid dat ook Powel in zijn dissenting opinion, evenals White in de 
opinie namens het Hof, verwees naar de rechten op sportwedstrijden en theater-
uitvoeringen, mag men zelfs afleiden dat ook in de dissenting opinion de 
rechtskracht van Ettore v. Philco Television Broadcasting Corp. en Pittsburgh 
Athletics Co. v. KQV Broadcasting119  ─  waarin de misappropriation op die 
prestaties werd toegepast  ─  onderschreven werd. 
 
9.5 RECHTSGROND 

De rechtsgrond van de misappropriation doctrine zijn tweeërlei. Veelal wordt 
volstaan met een parafrasering van de omschrijving van de economisch getinte 
overwegingen over de aard van de prestatie uit de INS-beslissing. Criterium is 

 
117 Justice Stevens stelde zich in zijn dissent op het standpunt dat geenszins duidelijk was dat het Ohio Supreme 

Court federal law had toegepast, zodat de Supreme Court in beginsel onbevoegd was. Hij meende dat de zaak 
terug verwezen diende te worden teneinde de Ohio Supreme Court te laten verduidelijken of zijn beslissing op 
State of Federal law gebaseerd was.  

118 Although the Court would draw no distinction (...), I do not view repondent's action as comparable to 
unauthorized commercial broadcasts of sporting events, theathrical performances, and the like, where the 
broadcaster keeps the profits. There is no suggestion here that respondent made any such use of the film. 
Instead, it simply reported on what petitioner concedes to be a newsworthy event, in a way hardly surprising 
for a television station - by means of a film coverage. The report was part of an ordinary daily news program, 
consuming a total of 15 seconds. It is a routine example of the press fulfilling the informing function so vital to 
our system.  

119 Ettore v. Philco Television Broadcasting Corp., 229 F.2d 481 (1956) Pittsburgh Athletic C. v. KQV Broadcas-
ting Co., 24 F.Supp. 490 (1938). 
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dan of de prestatie het resultaat is van organization and the expenditure of labor, 
skill and money en of de prestatie salable for money is.120  
 In gevallen waarin de beeltenis of prestatie van een persoon centraal staat 
wordt een bescherming in een aantal beslissingen echter primair gegrondvest op 
een right of publicity, waarbij naast deze economische overwegingen tevens 
persoonlijkheidsrechtelijke argumenten een rol spelen.121  
 
9.5.1 LABOR, SKILL AND MONEY 

In de INS-zaak overwoog het Hof dat INS is taking the material that has been 
acquired by the complainant as the result of organization and the expenditure of 
labor, skill and money, and which is salable for money, daarmee de aan de 
prestatie voorafgegane investeringen en de verzilverbaarheid van het resultaat 
benadrukkend. Vervolgens overwoog het Hof dat INS zich de oogst van het door 
Associated Press gezaaide toeëigende and that in appropiating it as its own is 
endeavoring to reap where is thas not sown, and (...) is appropiating to itself the 
harvest of those who have sown. Daar INS daarmee de inspanningen van 
Associated Press exploiteerde precisely at the point where the profit is to be 
reaped lag de zaak voor het Hof duidelijk en nam het een quasi property right 
aan. 
 Zoals Callmann aangeeft geven deze algemeen geformuleerde overwegingen 
van het Hof aan dat de ongerechtvaardigde verrijking ten grondslag ligt aan de 
bescherming tegen misappropiation. Een meer algemene toepassing van deze 
doctrine, buiten de casus-positie die in deze beslissing aan de orde was, behoorde 
daarmee tot de mogelijkheden.122 Chief Justice Hughes van de U.S. Supreme 
Court schreef zeventien jaar later dan ook dat de INS-zaak een nieuw concept 
binnen het ongeoorloofde mededingingsrecht had geïntroduceerd, inhoudende 

 

                                                 
120 Vgl. bijv.: Supreme Court of Pennsylvania, Waring v. WDAS Station, Inc., 327 Pa. 433 (1937): the product of 

another's labor or talent; Supreme Court, New York County, Metropolitan Opera Ass'n v. Wagner-Nichols R. 
Corp., 101 N.Y.S.2d 483 (1950): labor, skill, expenditures, name and reputation of others; New York 
Supreme Court, Appellate Division, Bond Buyer v. Dealers Digest Publishing Co., 267 N.Y.S.2d 944 (1966): 
result of organization and expenditure of labor, skill, and money, and was salable by complainant for money; 
US Court of Appeals, Second Circuit, Roy Export Co. Estab. of Vaduz v. Columbia Broadcasting, 672 F.2d 
1095 (1982): skill, expenditures and labor; 

121 Vgl. Melville B. Nimmer, `The Right of Publicity', 19 Law and Contemporary Problems 203 (1954); Harold R. 
Gordon, `Right of Property in Name, Likeness, Personality and History', Northwestern University Law 
Review, Vol. 55, p. 553-613 (1960) J. Thomas McCarthy, `Melville B. Nimmer and the Right of Publicity: A 
Tribute', UCLA Law Review, Vol. 34:1703 (1987); J. Thomas McCarthy, `The Rights of Publicity and 
Privacy', § 5.6 [A], die stelt dat het Right of Publicity is uitgegroeid tot een zelfstandig property right naast de 
misappropriation doctrine, waaruit het is voortgekomen. 

122 Rudolf Callmann, `He Who Reaps Where He Has Not Sown: Unjust Enrichment in Unfair Competition,' 
Harvard Law Review, Vol. 55, 1942, p. 595-614. 
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dat bescherming kan worden geboden tegen any misappropiation of what 
equitably belongs to a competitor.123  
 Deze overwegingen van het Hof en het daarin doorklinkende beginsel van 
het tegengaan van ongerechtvaardigde verrijking, illustreren tevens dat de 
bescherming tegen misappropriation geen op zichzelf staand gegeven is, maar in 
het verlengde ligt van het hetgeen door de intellectuele eigendomswetten 
beschermd wordt. Dit werd door de Supreme Court ook expliciet aangegeven in 
de Zacchini- en Bonito Boats-beslissingen.124

 Misappropriation trekt in dit opzicht de in de intellectuele eigendomswetten 
vastgelegde bescherming voor de desbetreffende prestaties  ─  die in beginsel 
evenzeer het resultaat zijn van labor, skill and money en een bepaalde waarde in 
het economisch verkeer vertegenwoordigen  ─  door tot een algemene 
mogelijkheid van het bieden van bescherming aan die prestaties die buiten het 
wettelijk kader vallen.125 Men kan derhalve dan ook van `common law intellectual 
property rights' spreken, ofwel een `quasi property' in de terminologie van het 
Hof in de INS-zaak.  
 Libling verdedigt dat voor het Engelse, Amerikaanse en Australische recht de 
stelling opgaat dat in beginsel any expenditure of mental or physical effort, as a 
result of which there is created an entity, whether tangible or intangible, vests in 
the person who brought the entity into being, a proprietary right to the 
commercial exploitation of that entity.126 De grond voor dit recht ziet hij in the act 
of production. Dit beginsel vormde naar zijn oordeel een onderdeel van de 
common law. Voor deze stelling bieden de klare bewoordingen van de Supreme 
Court in de INS-zaak zeker steun. Eenzelfde overweging is ook reeds te vinden in 
de Engelse uitspraak in Exchange Telegraph Co. v. Central News Ltd127 uit 1897, 
waarin rechter Stirling overwoog: By the expenditure of labour and money the 
plaintiffs had acquired information, and it was in their hands valuable property 
in this sense  ─  that persons to whom it was not known were willing to pay, and 

 
123 Schechter Poultry Corp v. United States, 295 U.S. 495 (1935). 
124 In Zacchini: This same consideration underlies the patent and copyright laws long enforced by this Court. As 

the Court stated in Mazer v. Stein, 347 U.S. 201, 219, 98 L.Ed. 630, 74 S.Ct. 460 (1954): `The economic 
philosophy behind the clause empowering Congress to grant patents and copyrights is the conviction that 
encouragement of individual effort by personal gain is the best way to advance public welfare through the 
talents of authors and inventors in `Science and useful Arts'. Sacrificial days devoted to such creative activi-
ties deserve rewards commensurate with the services rendered.' 

125 Vgl. James A. Rahl, `The right to `appropriate' trade values, Ohio State Law Journal, Vol.23, 1962, p. 57-73. 
126 D.F. Libling, `The Concept of Property: Property in Intangibles', The Law Quarterly Review, Vol. 94, Jan 

1978, p. 104. Zie ook: Hugenholtz, 1989, p. 143. 
127 [1897] 2 Ch. 48; D.F. Libling, `The Concept of Property: Property in Intangibles', The Law Quarterly Review, 

Vol. 94, Jan 1978, p. 109; Hugenholtz, 1989, p. 143.  
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did pay, money to acquire it. De gelijkenis met de overwegingen van de U.S. 
Supreme Court in de INS-zaak is opvallend.128

 Deze benadering heeft er mede toe geleid dat de rechtspraak ook binnen het 
formele wettelijke kader van Section 43 (a) van de Lanham Act bescherming is 
gaan  toekennen aan objecten, die een waarde in het economisch verkeer 
vertegenwoordigen en zich lenen voor merchandising. De grondslag van het 
trademark law wordt daarbij in beginsel verlaten, omdat niet meer het tegengaan 
van herkomstverwarring voorop staat, maar primair het toekennen van een 
exploitatierecht, vanwege de omstandigheid dat het desbetreffende teken 
verzilverbaar is.129  
 
9.5.2 THE RIGHT OF PUBLICITY: APPROPRIATION OF IDENTITY 

Verzilverbaarheid staat evenzeer voorop bij het  right of publicity, dat als een 
bijzondere catgorie binnen de misappropriation kan worden aangemerkt. Dit recht 
speelt een rol in gevallen waarin de beeltenis of prestatie van een persoon 
centraal staat en men kan spreken van een misappropriation of identity.130

 

                                                

 Het `right of publicity' heeft zich aanvankelijk ontwikkeld als een onderdeel 
van het `right to privacy', welk recht aan het eind van de vorige eeuw gestalte 
kreeg in het Amerikaanse recht naar aanleiding van een artikel van Warren en  ─ 
 de latere Supreme Court Justice  ─  Brandeis.131  

 
128 Deze uitspraak wordt o.m. genoemd in de dissenting opinion van Brandeis bij International News Service v. 

Associated Press.  
129 Zie bijv. Boston Professional Hockey Association, Inc. v. Dallas Cap & Emblem Mfg., Inc, 510 F.2d 1004, 5th 

Circuit, 1975, cert. denied 423 U.S. 868 (Brown/Denicola, Cases on Copyright', p. 431); Warner Brothers, 
Inc. v. Gay Toys, Inc., 658 F.2d 76 (2d Cir. 1981). Zie daaromtrent David J. Meyer, `Misapplication of the 
Misappropiation Doctrine to Merchandising', ASCAP Copyright Law Symposium, Vol. 35, 1988, p. 97-113 
en Bauer, `A Federal Law of Unfair Competition: What Should Be the Reach of Section 43(a) of the Lanham 
Act?' 31 UCLA L. Rev. 671 (1984).  

130 Vgl. W. Prosser, `Privacy', 48 California Law Review 383 (1960), p. 401; Gary S. Stiffelman, `Community 
Property Interests in the Right of Publicity: Fame and/or Fortune, UCLA Law Review, Vol. 25:1095 (1978); 
Douglas J. Baird, `Common Law Intellectual Property and the Legacy of International News Service v. 
Associated Press', The University of Chicago Law Review, (1983), p. 428; Roberta Rosenthal Kwall, `Is 
Independence Day Dawning for the Right of Publicity?', University of California, Davis, Vol. 17:191 (1983); 
Oliver R. Goodenough, EIPR 1992, p. 55; J. Thomas McCarthy, `The Rights of Publicity and Privacy', § 5.6 
[A] ziet het right of publicity als een zelfstandig recht dat gegroeid is uit de misappropriation doctrine. 
Daartegen: Lee Goldman, Brigham Young University Law Review, 1992, p. 597. 

131 Samuel D. Warren/Louis D. Brandeis, `The Right to Privacy', 4 Harvard Law Review 193 (1890).  
 Dit artikel werd geïnspireerd door de verslagen die in de Bostonse krant `The Saturday Evening Gazette' ver-

schenen omtrent de parties die Mrs Warren gaf voor de `elite' van Boston. Deze artikelen covered her parties 
in highly personal and embarrassing detail [Prosser, `Privacy', California Law Review, Vol. 48: 383]. 
Warren raakte hierdoor geïrriteerd en wendde zich tot zijn voormalige compagnon Brandeis - de latere rechter 
in de U.S. Supreme Court; toen nog advocaat te Boston - en het resultaat was vorenbedoeld artikel, dat de 
bakermat vormde voor de ontwikkeling van een omvangrijk rechtsgebied en door Nimmer [`The Right of 
Publicity', 19 Law and Contemporary Problems 203 (1954)] omschreven is als perhaps the most famous and 
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 In 1902 oordeelde de New Yorkse Court of Appeals nog in Roberson v. 
Rochester Folding Box Co.132 dat de eiseres zich niet kon verzetten tegen het 
gebruik van haar portret in een advertentie, aangezien de foto een goede 
gelijkenis vertoonde en de afbeelding niet denigrerend voor haar was. Het Hof 
achtte tevens van belang dat het aanvaarden van een right to privacy dat mede het 
recht zou omvatten zich tegen de publicatie van een portret te verzetten een stort-
vloed van procedures zou veroorzaken. In een dissenting opinion overwoog Gray 
dat de eiseres zich wèl tegen de publicatie kon verzetten. Hij was van oordeel dat 
het recht open diende te staan voor de ontwikkeling van nieuwe concepten en 
erkende property rights of the plaintiff in her likeness. Deze uitspraak van het 
New Yorkse Court of Appeals werd fel bekritiseerd en leidde vervolgens tot de 
invoering van Section 50 en Section 51 in de New York Civil Rights Law, die 
bescherming bieden aan any person whose name, portrait or picture is used 
within this state for advertising purposes or purposes of trade. In de 
daaropvolgende jaren werd vervolgens in de meeste staten een right to privacy 
door de rechtspraak of de wetgever erkend.133

 Alhoewel het right to privacy oorspronkelijk primair zag op een right to be 
let alone en de bescherming van zedelijke belangen, gaf de casus in de Roberson-
zaak al aan dat ook commerciële overwegingen een rol speelden. De New Yorkse 
wetgever verleende ook expliceit een recht om zich tegen een commercieël 
gebruik van een portret te verzetten. Deze bescherming werd echter door de 
rechtspraak in een aantal gevallen ontzegd aan celebrities wiens portret werd 
geëxploiteerd omdat men oordeelde dat een beroemd persoon has dedicated his 
life to the public and thereby waived his right to privacy.134

 
certainly the most influential law review article ever written. In the words of Roscoe Pound, it did `nothing 
less than add a chapter to our law'. Vgl. J. Thomas McCarthy, `The Rights of Publicity and Privacy', § 1.3 en 
Leonard Baker, `Brandeis and Frankfurter: A Dual Biography, 1984, p. 30. Zie ook: Oliver R. Goodenough, 
EIPR 1992, p. 56. 

132 Roberson v. Rochester Folding Box Co., 171 N.Y. 538, 64 N.E. 442 (1902). Vgl. Harold R. Gordon, `Right of 
Property in Name, Likeness, Personality and History', Northwestern University Law Review, Vol. 55, p. 553-
613 (1960), p. 558; W. Prosser, `Privacy', 48 California Law Review 383 (1960), p. 385; J. Thomas 
McCarthy, `The Rights of Publicity and Privacy', § 1.4 [A]; Oliver R. Goodenough, EIPR 1992, p. 57. 

133 In de zaak Pavesich v. New England Life Insurance Co. [122 Ga 190, 50 S.E. 68 (1905)] van de Supreme 
Court of Georgia werd de Roberson-beslissing van de New Yorkse rechter reeds expliciet verworpen. Vgl. 
Harold R. Gordon, `Right of Property in Name, Likeness, Personality and History', Northwestern University 
Law Review, Vol. 55, p. 553-613 (1960), p. 558 e.v. ; W. Prosser, `Privacy', 48 California Law Review 383 
(1960), p. 386; Roberta Rosenthal Kwall, `Is Independence Day Dawning for the Right of Publicity?', Univer-
sity of California, Davis, Vol. 17:191 (1983); J. Thomas McCarthy, `The Rights of Publicity and Privacy', § 
1.4 [B] en [C]; Oliver R. Goodenough, EIPR 1992, p. 57. 

134 Vgl. Leon R. Yankwich, `The Right of Privacy: Its Development, Scope and Limitations', 27 Notre Dame Law. 
499 (1952). Voor een overzicht van de rechtspraak waarin op deze basis bescherming aan beroemdheden 
werden onthouden: Melville B. Nimmer, The Right of Publicity, 19 Law and Contemporary Problems 203 
(1954), p. 204-206; Er was echter evenzeer rechtspraak waarin deze leer niet werd toegepast, zie: Harold R. 

400   
Van Engelen – Prestatiebescherming - 1994 



Hoofdstuk 9: Prestatiebescherming naar Amerikaans recht 

 Nimmer bekritiseerde deze benadering. Hij wees er op dat het recht om zich 
tegen commercieël gebruik van iemands portret of identitiet te verzetten van een 
geheel andere orde is dan het right to privacy. De betrokkene gaat het dan niet om 
het vermijden van publiciteit, maar vooral om het verkrijgen van een vergoeding 
daarvoor.135 De behoefte aan een dergelijke bescherming is bovendien veelal 
slechts van belang wanneer de betrokkene reeds een beroemdheid is geworden.136 
Hij bepleitte dan ook een right of publicity - that is the right of each person to 
control and profit from the publicity values he has created or purchased.137  
 Sedertdien heeft het right of publicity een grote vlucht genomen in het recht 
van de verschillende Amerikaanse staten, met als landmark de opinie van Judge 
Frank138 namens de U.S. Second Circuit Court of Appeals in Haelan 
Laboratories, Inc. v. Topps Chewing Gum, Inc., waarin de term right of publicity 
voor het eerst werd gebruikt.139

 

                                                                                                                                    
Gordon, `Right of Property in Name, Likeness, Personality and History', Northwestern University Law 
Review, Vol. 55, p. 553-613 (1960), p. 562 e.v.; J. Thomas McCarthy, `The Rights of Publicity and Privacy', § 
4.1. 

135 Melville B. Nimmer, The Right of Publicity, 19 Law and Contemporary Problems 203 (1954), p. 203-204: 
Well known personalities connected with these [the advertising, motion picture, television and radio, ThvE] 
industries do not seek the `the solitude and privacy' which Brandeis and Warren sought to protect. Indeed, 
privacy is the one thing they do `not want, or need.' Their concern is rather with publicity, which may be 
regarded as the reverse side of the coin of privacy. However, although the well known personality does not 
wish to hide his light under a bushel of privacy, neither does he wish to have his name, photograph and 
likeness reproduced and publicized without his consent or without renumeration to him. 

 Een verkorte versie van dit artikel is opgenomen in Nimmer, Cases and Materials on Copyright, 1985, p. 832. 
136 Melville B. Nimmer, The Right of Publicity, 19 Law and Contemporary Problems 203 (1954), p. 216: There 

must be no waiver of the right by reason of the plaintiff being a well known personality. Indeed, the right 
usually becomes important only when the plaintiff (or potential plaintiff) has achieved in some degree a 
celebtrade status. 

137 Melville B. Nimmer, The Right of Publicity, 19 Law and Contemporary Problems 203 (1954), p. 216. Zie 
daaromtrent ook J. Thomas McCarthy, `The Rights of Publicity and Privacy', § 1.8; Oliver R. Goodenough, 
EIPR 1992, p. 59. 

138 Zie omtrent Frank: G. Edward White, `The American Judicial Tradition; Profiles of leading American Judges', 
Oxford University Press, New York, 1988, p. 251-292 (`Cardozo, Learned Hand, and Frank: The Dialectic of 
Freedom and Constraint'). 

139 202 F.2d 866 (1953) Brown/Denicola, p. 595, Nimmer, p. 828, [cert. denied 346 U.S. 816, 74 S.Ct. 26 
(1953)].  

 Zie ook: Melville B. Nimmer, The Right of Publicity, 19 Law and Contemporary Problems 203 (1954), p. 204; 
 Harold R. Gordon, `Right of Property in Name, Likeness, Personality and History', Northwestern University 
Law Review, Vol. 55, (1960), p. 570 en J. Thomas McCarthy, Melville B. Nimmer and the Right of Publicity: 
A Tribute, UCLA Law Review, Vol. 34:1703 (1987), p. 1706; David R. Ginsburg, `Transfer of the Right of 
Publicity: Dracula's Progeny and Privacy's Stepchild', UCLA Law Review, Vol 22:1103 (1975), p. 1109; 
Sheldon W. Halpern, `The Right of Publicity: Commercial Exploitation of the Associative Value of 
Personality', Vanderbilt Law Review, Vol. 39:1199 (1986), p. 1207; J. Thomas McCarthy, `The Rights of 
Publicity and Privacy', § 3.6; Oliver R. Goodenough, EIPR 1992, p. 59. 

 In 1984 oordeelde de New Yorkse Court of Appeals overigens in Stephano v. News Group Publication, Inc., 
(64 N.Y.2d 174, 474 N.E.2d 580, 485 N.Y.S.2d 220 [1984]) dat New York geen common law right of 
publicity kent, naast de bescherming van de New York Civil Rights Law, waaraan een negatieve reflexwer-
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 Na deze beslissing over New York law in de Haelan-zaak, kwam de Third 
Circuit Court of Appeals in Ettore v. Philco Television Broadcasting Corp. in 
1956 tot een vergelijkbaar resultaat onder toepassing van het recht van New 
York, Delaware, New Jersey en Pennsylvania.140  
 Het right of publicity werd vervolgens door de U.S. Supreme Court 
gesanctioneerd  ─  en in bescherming genomen tegen de persvrijheid  ─  in de 
reeds aangehaalde beslissing Zacchini v. Scripps-Howard Broadcasting Co..141  
 Het belang van het right to privacy als rechtsgrond voor deze bescherming is 
dat voor het verlenen van de bescherming de verzilverbaarheid van de prestatie 
voorop staat en veelal géén zelfstandige betekenis toekomt aan het al dan niet 
aanwezig zijn van investeringen. Aan het verwerven van een verzilverbare 
populariteit zullen in de regel wel investeringen in tijd en geld vooraf zijn gegaan, 
maar deze worden niet expliciet als constitutief vereiste voor een aanspraak op 
bescherming gezien. De bescherming wordt veelal gegrondvest op de 
omstandigheid dat een right of publicity het verrichten van bepaalde prestaties ten 
goede komt en zodoende het algemeen belang dient, zoals de U.S. Supreme Court  

 
king werd toegekend. Vgl. Sheldon W. Halpern, `The Right of Publicity: Commercial Exploitation of the 
Associative Value of Personality', Vanderbilt Law Review, Vol. 39:1199 (1986), p. 1201; Oliver R. 
Goodenough, EIPR 1992, p. 91. 

140 229 F.2d 481 (1956). Zie voor Minnesota law de federal District Court in Uhlaender v. Henricksen, 316 
F.Supp. 1277 (1970); voor Wisconsin Hirsch v. S.C. Johnson & Son, Inc., Wis, 280 N.W.2d 129 (1979); en 
voor Massachusetts de U.S. Court of Appeals, First Circuit in Bi-Rite Enterprises v. Bruce Miner Co., Inc., 
757 F.2d 440 (1985).  

 McCarthy [Vol. 79 TMR 681 (1989)] geeft aan dat het `right of publicity' in 1989 in 22 staten erkend is: 
California, Connecticut, Florida, Georgia, Hawaii, Illinois, Kentucky, Massachusetts, Michigan, Minnesota, 
Missouri, Nebraska, New Jersey, New York, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island, Tennessee, Texas, 
Virginia en Wisconsin. 

141 Vgl. Richard B. Hoffman, `The Right of Publicity - Heir's Right, Advertisers' Windfall, or Courts' Nightmare', 
DePaul Law Review, Vol. 31:1 (1981), p. 21; Joan Gross, `The Right of Publicity Revisited: Reconciling 
Fame, Fortune, and Constitutional Rights', Boston University Law Review, Vol. 62:925 (1982), p. 978 e.v.; 
Roberta Rosenthal Kwall, `Is Independence Day Dawning for the Right of Publicity?', University of Califor-
nia, Davis, Vol. 17:191 (1983), p. 229 e.v.; Michael J. McLane, `The Right of Publicity: Dispelling 
Survivability, Preemption and First Amendment Myths Threathening to Eviscerate a Recognized State Right', 
California Western Law Review, Vol. 20:415 (1983), § IV; J. Thomas McCarthy, `The Rights of Publicity and 
Privacy', § 8.4. 
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overwoog in Zacchini v. Scripps-Howard Broadcasting Co..142 Daarnaast vindt dit 
recht zijn grondslag in het recht om de vruchten van eigen inspanningen te 
plukken en de bescherming tegen ongerechtvaardigde verrijking.143

 
9.6 RECHTSKARAKTER VAN DE BESCHERMING 

9.6.1 LABOR, SKILL AND MONEY 

Over het rechtskarakter van de door de misappropriation doctrine geboden 
bescherming is niet veel literatuur of case law voorhanden. De U.S. Supreme 
Court sprak in International News Service v. Associated Press slechts over een 
quasi-property. Dit voorvoegsel is in de latere uitspraken niet meer herhaald; 
daarin wordt veelal onomwonden gesteld dat er sprake is van een property right. 
De betekenis van deze term in het Amerikaanse recht is echter niet duidelijk 
vastgelegd. Judge Frank overwoog in Haelan Laboratories, Inc. v. Topps 
Chewing Gum, Inc.144 dan ook dat het niet relevant was of de toegekende 
bescherming als een property right kon worden gekwalificeerd, omdat deze term 
in beginsel slechts aangeeft dat de rechter een op geld waardeerbare aanspraak 
erkent.145  
 Bestudering van de verschillende uitspraken leidt tot de conclusie dat de 
verschillende rechters onder het erkende property right in beginsel steeds een 
exclusief recht verstonden. Of dit recht zich ook voor overdracht leent en ook  

 

                                                 
142 433 U.S. 562: This same consideration underlies the patent and copyright laws long enforced by this Court. 

As the Court stated in Mazer v. Stein, 347 U.S. 201, 219, 98 L.Ed. 630, 74 S.Ct. 460 (1954): `The economic 
philosophy behind the clause empowering Congress to grant patents and copyrights is the conviction that 
encouragement of individual effort by personal gain is the best way to advance public welfare through the 
talents of authors and inventors in `Science and useful Arts'. Sacrificial days devoted to such creative activi-
ties deserve rewards commensurate with the services rendered.' 

 Vgl. Richard B. Hoffman, `The Right of Publicity - Heir's Right, Advertisers' Windfall, or Courts' Nightmare', 
DePaul Law Review, Vol. 31:1 (1981), p. 10; J. Thomas McCarthy, `The Rights of Publicity and Privacy', § 
2.2. 

143 Zacchini v. Scripps-Howard Broadcasting Co., 433 U.S. 562, Nimmer 1985, p. 858 (1976): `The rationale for 
[protecting the right of publicity] is the straightforward one of preventing unjust enrichment by the theft of 
good will. No social purpose is served by having the defendant get free some aspect of the plaintiff that would 
have market value and for which he would normally pay.' Kalven, Privacy in Tort Law - Were Warren and 
Brandeis Wrong?, 31 Law & Contemporary Problems 326, 331 (1966). 

 Vgl. Roberta Rosenthal Kwall, `Is Independence Day Dawning for the Right of Publicity?', University of 
California, Davis, Vol. 17:191 (1983); J. Thomas McCarthy, `The Rights of Publicity and Privacy', § 2.1 en § 
2.3. Daartegen: Lee Goldman, Brigham Young University Law Review, 1992, p. 597. 

144 Haelan Laboratories, Inc. v. Topps Chewing Gum, Inc., 202 F.2d 866 (1953). 
145 Haelan Laboratories, Inc. v. Topps Chewing Gum, Inc., 202 F.2d 866 (1953): Whether it be labelled a 

`property' right is immaterial; fore here, as often elsewhere, the tag `property' simply symbolizes the fact that 
courts enforce a claim which has pecuniary worth. Vgl. ook Hugenholtz, 1989, p. 144. 
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voortduurt na het overlijden van de rechthebbende lijkt geen onderwerp van 
nadere beschouwingen te zijn geweest, voor zover het de misappropriation-
doctrine in zijn algemeenheid betreft. Waarschijnlijk mag men aannemen dat een 
op basis van de misappropriation erkend `common law property right' in ieder 
geval ook kan worden overgedragen.146 Of dit recht echter tevens geheel 
onafhankelijk van de originaire rechthebbende kan (voort)bestaan en bijv. vatbaar 
voor vererving is kan waarschijnlijk echter niet in zijn algemeenheid worden 
gesteld, mede in aanmerking nemende dat het hier steeds state law betreft dat van 
staat tot staat kan verschillen.  
 
9.6.2 RIGHT OF PUBLICITY 

Over het rechtskarakter van het right of publicity zijn  ─  anders dan terzake van 
misappropriation in zijn algemeenheid  ─  relatief veel juridische beschouwingen 
èn rechterlijke uitspraken verschenen.147 Op grond daarvan kan in beginsel een 

 
146 Vgl. Melville B. Nimmer, The Right of Publicity, 19 Law and Contemporary Problems 203 (1954), p. 216: The 

right of publicity must be recognized as a property (not a personal) right, and as such capable of assignment 
and subsequent enforcement by the assignee.; Supreme Court of California in Yuba River Power Co. v. 
Nevada Irrigation District, 207 Cal. 521 (1929): The term `property' is sufficiently comprehensive to include 
every species of estate, real and personal, and everything a person can own and transfer to another. It extends 
to every species of right and interest capable of being enjoyed as such upon which it is practicable to place a 
money value.; Warren en Brandeis, `The Right to Privacy', 4 Harvard Law Review 193 (1890), p. 193: and the 
term `property' has grown to comprise every form of possession - intangible as well as tangible.; W. Prosser, 
`Privacy', 48 California Law Review 383 (1960), p. 406: It seems quite pointless to dispute over whether such 
a right is classified as `property'. If it is not, it is at least, once it is protected by the law, a right of value upon 
which the plaintiff can capitalize by selling licenses. 

 Zie ook: David R. Ginsburg, `Transfer of the Right of Publicity: Dracula's Progeny and Privacy's Stepchild', 
UCLA Law Review, Vol 22:1103 (1975), p. 1120; Gary S. Stiffelman, `Community Property Interests in the 
Right of Publicity: Fame and/or Fortune, UCLA Law Review, Vol. 25:1095 (1978), p. 1101 e.v.; Ben C. 
Adams, `Inherentability of the Right of Publicity upon the Daeth of the Famous', Vanderbilt Law Review, Vol. 
33: 1251 (1980), p. 1260; Peter L. Felcher/Edward L. Rubin, `The Descendibility of the Right of Publicity: Is 
There Commercial Life after Death?', The Yale Law Journal, Vol. 89:1125 (1980), p. 1127 e.v.; Richard B. 
Hoffman, `The Right of Publicity - Heir's Right, Advertisers' Windfall, or Courts' Nightmare', DePaul Law 
Review, Vol. 31:1 (1981), p. 23; Roberta Rosenthal Kwall, `Is Independence Day Dawning for the Right of 
Publicity?', University of California, Davis, Vol. 17:191 (1983), p. 210; Sheldon W. Halpern, `The Right of 
Publicity: Commercial Exploitation of the Associative Value of Personality', Vanderbilt Law Review, Vol. 
39:1199 (1986), p. 1238; J. Thomas McCarthy, `The Rights of Publicity and Privacy', § 10.2. 

147 Vgl. bijv: David R. Ginsburg, `Transfer of the Right of Publicity: Dracula's Progeny and Privacy's Stepchild', 
UCLA Law Review, Vol 22:1103 (1975); Gary S. Stiffelman, `Community Property Interests in the Right of 
Publicity: Fame and/or Fortune, UCLA Law Review, Vol. 25:1095 (1978); Ben C. Adams, `Inherentability of 
the Right of Publicity upon the Daeth of the Famous', Vanderbilt Law Review, Vol. 33: 1251 (1980). Peter L. 
Felcher/Edward L. Rubin, `The Descendibility of the Right of Publicity: Is There Commercial Life after 
Death?', The Yale Law Journal, Vol. 89:1125 (1980). Brian L. Smith, `Torts - Right of Publicity - Descen-
dibility of a Celebrity's Right to Benefit from Fame', Tennessee Law Review, Vol. 47; 886 (1980); Richard B. 
Hoffman, `The Right of Publicity - Heir's Right, Advertisers' Windfall, or Courts' Nightmare', DePaul Law 
Review, Vol. 31:1 (1981); Roberta Rosenthal Kwall, `Is Independence Day Dawning for the Right of Publi-
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uitspraak worden gedaan, die een zekere mate van geldigheid toekomt voor het 
right of publicity zoals zich dat in de common law van de verschillende staten 
heeft ontwikkeld.   
 Nimmer bepleitte in zijn artikel dat het right of publicity los staat van het 
right to privacy, en evenzeer van unfair competition law, omdat het ook bij 
afwezigheid van mededinging bescherming biedt.148 Bovendien was hij van 
oordeel dat dit recht niet als een persoonlijk, niet-overdraagbaar of vererfbaar 
recht, maar daarentegen als een  vatbaar voor overdracht vermogensrecht moest 
worden aangemerkt.149 Daarmee kan men het right of publicity derhalve 
aanmerken als een common law intellectual property right.150

 De term right of publicity werd voor het eerst gebruikt door Frank in het 
arrest van U.S. Second Circuit Court of Appeals inzake Haelan Laboratories, Inc. 
v. Topps Chewing Gum, Inc..151 In die beslissing creëerde Frank het concept van  

 

                                                                                                                                    
city?', University of California, Davis, Vol. 17:191 (1983); Michael J. McLane, `The Right of Publicity: 
Dispelling Survivability, Preemption and First Amendment Myths Threathening to Eviscerate a Recognized 
State Right', California Western Law Review, Vol. 20:415 (1983); J. Thomas McCarthy, `The Rights of 
Publicity and Privacy', § 10.2. 

148 De misappropriation-doctrine achtte Nimmer te beperkt van aard [Melville B. Nimmer, The Right of Publicity, 
19 Law and Contemporary Problems 203 (1954), p. 213], onder verwijzing naar de beslissingen in INS en 
Metropolitan Opera Ass'n v. Wagner-Nichols R. Corp. [101 N.Y.S.2d 483, (1950)] waar steeds een mededin-
gingssituatie aanwezig was. In INS overwoog het Hof ook expliciet dat de bescherming slechts betrekking had 
op de verhouding tussen de beide partijen als concurrenten los van hun positie ten opzichte van het publiek. 
Het right of publicity ziet echter op commercieël gebruik van iemands identity, zodat een ruime opvatting van 
het begrip `mededinging' evenzeer uitkomst lijkt te kunnen bieden. 

149 Melville B. Nimmer, The Right of Publicity, 19 Law and Contemporary Problems 203 (1954), p. 216.: The 
nature of the inadequacy of the traditional legal theories dictates in large measure the substance of the right 
of publicity. It must be recognized as a property (not a personal) right, and as such capable of assignment and 
subsequent enforcement by the assignee. Furthermore, appropriation of publicity values should be actionable 
regardless of whether the defendant has used the publicity in a manner offensive to the sensibilities of the 
plaintiff.' Vgl. ook p. 212: `The pecuniary worth of publicity values will be greatly diminished if not totally 
destroyed if these values cannot be effectively sold. Vgl. ook: Harold R. Gordon, `Right of Property in Name, 
Likeness, Personality and History', Northwestern University Law Review, Vol. 55, p. 553-613 (1960), p. 569 
en J. Thomas McCarthy, `Melville B. Nimmer and the Right of Publicity: A Tribute', UCLA Law Review, 
Vol. 34:1703 (1987). 

150 Vgl. Douglas J. Baird, `Common Law Intellectual Property and the Legacy of International News Service v. 
Associated Press', The University of Chicago Law Review, (1983), p. 428-429; J. Thomas McCarthy, `The 
Rights of Publicity and Privacy', § 10.2. 

151 202 F.2d 866 (1953) Brown/Denicola, p. 595, Nimmer, p. 828, [cert. denied 346 U.S. 816, 74 S.Ct. 26 
(1953)]. Zie ook: Melville B. Nimmer, The Right of Publicity, 19 Law and Contemporary Problems 203 
(1954), p. 204;  Harold R. Gordon, `Right of Property in Name, Likeness, Personality and History', Northwes-
tern University Law Review, Vol. 55, (1960), p. 570 en J. Thomas McCarthy, `Melville B. Nimmer and the 
Right of Publicity: A Tribute, UCLA Law Review', Vol. 34:1703 (1987), p. 1706. 
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een overdraagbaar recht in de publiciteitswaarde van iemands persoon. Haelan 
Laboratories, Inc.- een kauwgum -fabrikant  ─  had een contract met een aantal 
baseball-spelers, waarin aan haar het exclusieve recht tot het gebruik van hun 
portretten werd verleend. Topps Chewing Gum gebruikte evenzeer afbeeldingen 
van deze baseball-spelers bij de verkoop van haar kauwgum. Aangesproken door 
Haelan Laboratories beriep Topps Chewing Gum zich er op dat aan Haelan geen 
actie toekwam omdat hooguit sprake was van een right of privacy ingevolge 
Section 50 en Section 51 van de New York Civil Rights Law, welk recht 
persoonlijk is en niet overgedragen kan worden. Deze stelling werd door de 
Second Circuit Court of Appeals echter in klare bewoordingen verworpen.152  
 Judge Frank liet in de Haelan-beslissing nog in het midden of het right of 
publicity als een property right gekwalificeerd kon worden. De kwestie van het 
rechtskarakter van het right of publicity is naderhand echter veelvuldig aan de 
orde geweest. 
  In Lugosi v. Universal Pictures153 had de Superior Court of Los Angeles 
County in 1972 geoordeeld dat het right of publicity van de acteur Bela Lugosi, 
die faam had verworven met Dracula-vertolkingen, de dood van de acteur 
overleefde en toekwam aan zijn weduwe en zoon. De California Supreme Court 
sanctioneerde vervolgens de vernietiging van dit vonnis door de California Court 
of Appeals in zijn uitspraak van 1979. Het Hof oordeelde dat het right of 
publicity een onderdeel van het right to privacy vormde en derhalve een persoon-
lijk recht is, gebonden aan het leven van de acteur. De California Supreme Court 
leek echter de mogelijkheid open te houden dat het right of publicity wèl na de 
dood van de acteur zou voortbestaan wanneer tenminste Lugosi zelf tijdens zijn 
leven zijn right of publicity had geëxploiteerd.154  

 
152 A majority of this court rejects this contention. We think that, in addition to and independent of that right of 

privacy (which in New York derives from statute), a man has a right in the publicity value of his photograph, 
i.e. the right to grant the exclusive privilege of publishing his picture, and that such a grant may validly be 
made `in gross', i.e. without an accompanying transfer of a business or of anything else. Whether it be label-
led a `property' right is immaterial; fore here, as often elsewhere, the tag `property' simply symbolizes the fact 
that courts enforce a claim which has pecuniary worth.  

 This right may be called a `right of publicity'. For it is common knowledge that prominent persons (especially 
actors and ball-players) far from having their feelings bruised through public exposure of their likeness, 
would feel sorely deprived if they no longer received money for authorizing advertisements, popularizing their 
countenances, displayed in newspapers, magazines, busses, trains and subways. This right of publicity would 
usually yield them no money unless it could be made the subject of an exclusive grant which barred any other 
advertiser from using their pictures. 

 We think the New York decisions recognize such a right. See, e.g., Wood v. Lucy, Lady Duff Gordon, 222 N.Y. 
88, 118 N.E. 214; Madison Square Garden Corp. v. Universal Pictures Co., 255 App.Div. 459, 465, 7 
N.Y.S.2d 845; Cf. Liebig Extract of Meat Co. v. Liebig Extract Co., 2 Cir., 180 F. 688. 

153 Lugosi v. Universal Pictures, 25 Cal.3d 813, 603 P.2d 425 (1979). 
154 Vgl. David R. Ginsburg, `Transfer of the Right of Publicity: Dracula's Progeny and Privacy`s Stepchild', 

UCLA Law Review, Vol 22:1103 (1975), p. 1113; Brian L. Smith, `Torts - Right of Publicity - Descendibility 
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 Deze lezing van de Lugosi-beslissing leek vervolgens in hetzelfde jaar 
bevestigd te worden in de beslissing van de California Supreme Court in 
Guglielmi v. Spelling-Goldberg Productions155 in welke procedure erfgenamen 
van Rudolf Valentino een right of publicity wilden uitoefenen. 
 In 1982 borduurde de Second Circuit Court of Appeals in Groucho Marx 
Productions v. Day and Night Co., Inc156 op deze beslissingen voort door te 
oordelen dat het right of publicity naar het recht van California kan voortduren na 
de dood van de betrokkenen, wanneer het tijdens hun leven was gebruikt in 
verband met bepaalde produkten of diensten.  
 In navolging daarvan oordeelde de Eleventh Circuit Court of Appeals in 
ACME Circus Operating Co., Inc. v. Kuperstock157 dat de Lugosi-beslissing zo 
geïnterpreteerd moest worden dat het right of publicity naar het recht van Califor-
nië voortduurt na de dood van de betrokkene, wanneer het tijdens zijn leven in 
verband met een produkt of dienst is gebruikt en daardoor onderscheidend 
vermogen heeft opgebouwd en deze rechten tijdens het leven zijn overgedragen 
aan een derde.158  
 De Californische wetgever heeft vervolgens duidelijkheid geschapen door in 
1984 Section 990 aan de California Civil Code toe te voegen, waarin bepaald 
wordt dat het gebruik van a deceased personality's name, voice, signature, 
photograph or likeness zonder toestemming van degenen aan wie die rechten bij 
leven zijn overgedragen, of bij gebreke daarvan de erfgenamen, verboden is.159

 

                                                                                                                                   

 Dat het right of publicity naar het recht van New York een  ─  overdraagbaar 
en vererfbaar  ─  property right is, werd in 1975 aangenomen door de U.S. 
District Court voor het Southern District te New York in Price v. Hal Roach 
Studios, Inc..160 In die procedure verzetten de weduwen van Oliver Hardy en Stan 
Laurel zich tegen het verstrekken van licenties op de `names and likeness' van 
Laurel & Hardy door Hal Roach Studios. Zij stelden dat deze rechten niet aan Hal 

 
of a Celebrity's Right to Benefit from Fame', Tennessee Law Review, Vol. 47; 886 (1980), p. 894; Oliver R. 
Goodenough, EIPR 1992, p. 90. 

155 Guglielmi v. Spelling-Goldberg Productions, 25 Cal.3d 860, 160 Cal. Rptr 775 (1979), Nimmer, `Cases and 
Materials on Copyright', 1985, p. 879. 

156 Groucho Marx Productions v. Day and Night Co., Inc, 689 F.2d 317 (1982); Vgl. Joan Gross, `The Right of 
Publicity Revisited: Reconciling Fame, Fortune, and Constitutional Rights', Boston University Law Review, 
Vol. 62:925 (1982), p. 984. 

157 ACME Circus Operating Co., Inc. v. Kuperstock, 711 F.2d 1538 (1983). 
158 We thus interpret Lugosi to say that where a right to publicity of a name has been excercised in conjunction 

with a specific product or business during a lifetime sufficiently to create a secondary meaning in that name 
and the right to use that name in conjunction with the same product or business has been validly assigned to 
another, the rights flowing therefrom survive the death of the assignor. 

159 Voor de tekst, zie Nimmer, `Cases and Materials on Copyright', 1985, p. 854; Vgl. Sheldon W. Halpern, `The 
Right of Publicity: Commercial Exploitation of the Associative Value of Personality', Vanderbilt Law Review, 
Vol. 39:1199 (1986), p. 1211 e.v. 

160 Price v. Hal Roach Studios Inc., 400 F.Supp. 836 (1975); Oliver R. Goodenough, EIPR 1992, p. 90. 
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Roach Studios toekwamen, maar toebehoorden aan Stan Laurel en Oliver Hardy 
en zodoende aan hen bij vererving waren overgegaan. De District Court 
oordeelde dat de rechten van Laurel & Hardy in weerwil van de verschillende 
overeenkomsten tussen deze twee komieken en Hal Roach Studios niet aan de 
studio toekwamen. Verwijzend naar o.m. de Haelan-beslissing erkende de rechter 
een right of publicity van Laurel & Hardy en was evenzeer van mening dat dat 
recht niet was geëindigd met hun overlijden.161  
 Tot eenzelfde beslissing onder toepassing van het recht van New York kwam 
de Second Circuit Court of Appeals vervolgens in Factors Etc., Inc. v. Pro Art, 
Inc..162 Deze zaak betrof de publicatie van een `In Memoriam-poster' van Elvis 
Presley, die in 1977 door Pro Arts op de markt werd gebracht. Presley had tijdens 
zijn leven alle rechten inzake merchandising-activiteiten overgedragen aan 
Boxcar Enterprises, waarvan Presley en zijn manager Colonel Tom Parker de 
aandelen bezaten. Boxcar had vervolgens, na het overlijden van Presley, aan 
Factors een exlusieve licentie voor de exploitatie van de naam en het uiterlijk van 
Presley gegeven. De vraag rees derhalve  ─  ook hier163  ─  of deze rechten nog 
wel bestonden na het overlijden van Presley en of deze rechten konden worden 
overgedragen. De Second Circuit Court of Appeals oordeelde unaniem dat dit het 
geval was, onder verwijzing naar eerdere uitspraken waarin het recht van New 
York of andere staten was toegepast.164  

 
161 De District Court zette deze zaak af tegen de Lugosi-beslissing van de Supreme Court of California met de 

overweging: `The present case is easier to decide than Lugosi since we deal here with actors portraying them-
selves and developing their own characters rather than fictional characters which have been given a 
particular interpretation by an actor.' 

162 579 F.2d 215 (1978), Nimmer, `Cases and Materials on Copyright, 1985, p. 844. 
163 Zoals ook in het Elvis Presley-arrest van de Hoge Raad, zie § 8.4.7.1.  
164 Since the landmark Haelan Laboratories, Inc. case, several decisions by courts applying New York law have 

labelled the right of publicity as a valid transferrable property right, see, e.g. Price v. Hal Roach Studios, Inc., 
400 F.Supp, at 844; Groucho Marx Productions, Inc. v. Playboy Enterprises, Inc., No 77-1782 (S.D.N.Y. Dec 
30, 1977); Lombardo v. Doyle, Dane & Bernbach, 58 A.D.2d 620, 396 N.Y.S.2d 661 (1977), as well as recent 
decisions by courts applying the law of other states, see, e.g. Cepeda v. Swift & Co., 415 F.2d 1205, 1206 (8th 
Cir. 1969); Memphis Development Foundation v. Factors, Etc., Inc., 441 F.Supp. 1323 (W.D.Tenn. 1977). 
[.....] 

 Though no New York court has directly adressed this issue, the only two cases on point agree with our 
conclusion that the right of publicity should survive the celebrity's death. See Memphis Development Founda-
tion v. Factors, Etc,. Inc., 441 F.Supp. 1323 (W.D.Tenn. 1977); Price v. Hal Roach Studios, Inc., 400 F.Supp 
836 (S.D.N.Y. 1975). Of these two cases the Price case is particularly persuasive since it is a decision of a 
United States District Court purportedly applying New York law. Price involved a dispute over the ownership 
of the commercial right to use the names and likeness of Stanley Laurel and Oliver Hardy (`Laurel and 
Hardy') following the death of the renowned comedians. The exclusive right to exploit the comedy team 
commercially was assigned to co-plaintiff Larry Harmon Pictures Corporation by Stan Laurel during his 
lifetime, by Oliver Hardy's widow and sole heir under Hardy's will, Lucille Hardy Price, and by Laurel and 
Hardy's production company, Laurel and Hardy Feature Productions. Several years later, when the Price 
defendants sought to utilize the name and likeness of Laurel and Hardy, the owners sued. The District Court 
held that the deaths of the actors did not extinguish the right of publicity held by the grantee of the right. This 
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 In Hicks v. Casablanca Records165 legde de U.S. District Court voor het Sout-
hern District te New York deze uitspraak van de U.S. Second Circuit Court of 
Appeals in Factors zo uit dat voor de vererfbaarheid van het right of publicity 
vereist was dat het door de betrokkene tijdens diens leven was uitgeoefend. 
Omdat Agatha Christie haar right of publicity had gexploiteerd oordeelde het Hof 
dat de erfgenamen van deze schrijfster zich in beginsel op haar right of publicity 
konden beroepen. Het gebruik van de persoon van de schrijfster in een fictief 
verhaal werd echter toegestaan met een beroep op het First Amendment van de 
Constitution.  
 In Southeast Bank, N.A. v. Lawrence166 oordeelde de New Yorkse rechter in 
1984 vervolgens dat de erfgenamen van de schrijver Tennessee Williams zich 
tegen het gebruik van diens naam voor een New Yorks theater konden verzetten 
op grond van zijn right of publicity. De Appellate Court overwoog daarbij dat de 
uitoefening van dit recht door de schrijver tijdens diens leven géén voorwaarde 
voor het voortduren van het right of publicity vormde.167 In een concurring opini-
on sprak Justice Sandler zijn bedenkingen uit over de uitspraak van de 
meerderheid, omdat hij van oordeel was dat aan de New Yorks Civil Rights Law 
in dit verband preemptive effect moest worden toegekend.  
 Deze bedenkingen van Justice Sandler bij Southeast Bank, N.A. v. Lawrence 
werden drie weken later gevolgd door de New York Court of Appeals in 
Stephano v. News Group Publication, Inc., waarin dit New Yorkse Hof oordeelde 
dat de federale rechters het New Yorkse recht verkeerd hadden geïnterpreteerd en 
dat New York geen common law right of publicity kent.168

 

                                                                                                                                    
conclusion was found to be inherent in the distinction between the right of publicity and the right of privacy: 

       `Since the theoretical basis for the classic right of privacy, and of the statutory right in New York, is to 
prevent injury to feelings, death is a logical conclusion to any such claim. In addition, based upon the 
same theoretical foundation, such a right of privacy is not assignable during life. When determining the 
scope of the right of publicity, however, one must take into account the purely commercial nature of the 
protected right. Courts and commentators have done just that in recognizing the right of publicity as 
assignable. There appears to be no logical reason to terminate this right upon death of the person 
protected.' 

 In sum, we hold that Boxcar's exclusive right to exploit the Presley name and likeness, because exercised 
during Presley's life*, survived his death. The right was therefore validly transferred to Factors following 
Presley's death. 

 (* Because the right was exploited during Presley's life, we need not, and therefore do not, decide whether the 
right would survive the death of the celebrity if not exploited during the celebrity's life.)  

165 Hicks v. Casablanca Records, 464 F.Supp. 426, Nimmer, `Cases and Materials on Copyright', 1985, p. 871 
(1978). 

166 Southeast Bank, N.A. v. Lawrence, 104 A.D.2d 213, 483 N.Y.S.2d 218 (1984). 
167 Sheldon W. Halpern, `The Right of Publicity: Commercial Exploitation of the Associative Value of 

Personality', Vanderbilt Law Review, Vol. 39:1199 (1986), p. 1231. 
168 Stephano v. News Group Publication, Inc., 64 N.Y.2d 174, 474 N.E.2d 580, 485 N.Y.S.2d 220 (1984). Vgl. 

Sheldon W. Halpern, `The Right of Publicity: Commercial Exploitation of the Associative Value of 
Personality', Vanderbilt Law Review, Vol. 39:1199 (1986), p. 1211; Oliver R. Goodenough, EIPR 1992, p. 91. 
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 De vererfbaarheid van het right of publicity van Elvis Presley stond 
vervolgens nog centraal in een drietal procedures, waarin het recht van Tennessee 
werd toegepast. Na een aantal tegenstrijdige uitspraken bevestigde de Tennessee 
Court of Appeals in 1987 dat het right of publicity naar Tennessee common law 
overdraagbaar en vererfbaar was.169  
 De Eleventh Circuit Court of Appeals was in 1983 tot eenzelfde beslissing 
gekomen voor wat betreft het right of publicity onder Georgia law, op basis van 
een in die procedure uitgebrachte prejudiciële beslissing van de Supreme Court of 
Georgia.170  
 Zoals McCarthy aangeeft loopt het right of publicity in zeker tien staten door 
na het overlijden van de betrokkene.171 Op basis van deze rechtspraak mag men 

 
Naar aanleiding van de Stephano-beslissing kwam de U.S. Second Circuit Court of Appeals in 1990 terug op 
zijn eerdere uitspraak en bevestigde dat naar New York's recht de door de New York Civil Rights Law 
toegekende bescherming slechts aan levende personen toekomt, zodat het recht van de staat New York geen 
post mortem right of publicity kent (Pirone v MacMillan Inc, 894 F2d 579 (1990)). Zie: McCarthy, § 6.9.F.6.  

169 Zie: Tennessee ex rel. Elvis Presley International Memorial Foundation v. Crowel, 2 USPQ2d 1663 (1987). 
 In Memphis Development Foundation v. Factors, Etc, Inc., 441 F.Supp 1323 (aangehaald door de U.S. 

Second Circuit Court of Appeals in Factors, Etc., Inc. v. Pro Arts, Inc.) oordeelde een U.S. District Court dat 
het recht vererfbaar was naar het recht van Tennessee, maar deze beslissing werd vernietigd door de Sixth 
Circuit Court of Appeals (616 F.2d 956, cert. denied 449 U.S. 953 (1980) Zie daarover: Brian L. Smith, `Torts 
- Right of Publicity - Descendibility of a Celebrity's Right to Benefit from Fame', Tennessee Law Review, 
Vol. 47; 886 (1980) en Roberta Rosenthal Kwall, `Is Independence Day Dawning for the Right of Publicity?', 
University of California, Davis, Vol. 17:191 (1983), p. 211.  

 In de Factors-zaak beriep Pro Arts zich er vervolgens op dat ook daar Tennessee law van toepassing was 
aangezien Presley daar had gewoond. De zaak kwam opnieuw bij de U.S. Second Circuit Court of Appeals, 
die inderdaad Tennessee law toepasselijk achtte. Alhoewel de Second Circuit Court of Appeals uitdrukkelijk 
verklaarde het niet eens te zijn met de beslissing van de Sixth Circuit Court of Appeals in de Memphis-zaak, 
achtte het zich gehouden om dit precedent te volgen.  

 In Estate of Elvis Presley v. Russen., 513 F.Supp. 1339 (1981) oordeelde een U.S. District Court dat het rigth 
of publicity van Presley vererfbaar was onder het recht van New Jersey. 

 Vgl. Joan Gross, `The Right of Publicity Revisited: Reconciling Fame, Fortune, and Constitutional Rights', 
Boston University Law Review, Vol. 62:925 (1982), p. 982; Sheldon W. Halpern, `The Right of Publicity: 
Commercial Exploitation of the Associative Value of Personality', Vanderbilt Law Review, Vol. 39:1199 
(1986), p. 1223. 

170 Martin Luther King, Jr., Center for Social Change, Inc. v. American Heritage Products, Inc., 694 F.2d 674 
(1983), 250 Ga. 135, 296 S.E.2d 697 (1982), Brown/Denicola, 1985, p. 600, Vgl. Sheldon W. Halpern, `The 
Right of Publicity: Commercial Exploitation of the Associative Value of Personality', Vanderbilt Law Review, 
Vol. 39:1199 (1986), p. 1216. 

171 J. Thomas McCarthy, `Public Personas and Private Property: the Commercialization of Human Identity', Vol. 
79 TMR, (1989), p. 694: California, Florida, Kentucky, Nebraska, Oklahoma, Tennessee, Texas, Virginia, 
Georgia and New Jersey. Zie omtrent het post-mortem right of publicity tevens J. Thomas McCarthy, `The 
Rights of Publicity and Privacy', § 9. Zie ook: Lee Goldman, `Elvis Is Alive, But He Shouldn't Be: The Right 
of Publicity Revisited', Brigham Young University Law Review, 1992, p. 597. 
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derhalve stellen dat krachtens het recht van een aantal staten het right of publicity 
een volwaardig overdraagbaar en vererfbaar vermogensrecht is.  
 
9.7 RECHTSPRAAK 

Voor een goed begrip van de Amerikaanse rechtspraak is het onderscheid tussen 
louter aanhaken aan en exploiteren, zoals ik dat voor de Nederlandse situatie 
voorsta, evenzeer hanteerbaar. Men dient overigens wel te realiseren dat 
voorzichtigheid geboden is  wanneer men de verschillende beslissingen van de 
Amerikaans rechter of de Amerikaanse doctrines in een theoretisch kader wil 
plaatsen. Uitvoerige theoretische verhandelingen over de misappropriation 
doctrine zijn in de Amerikaanse literatuur schaars, het right of publicity 
daargelaten.  
 Vertrekpunt voor de ontwikkeling van het Amerikaanse recht is de case law, 
waarbij de waarde van een precedent in beginsel groot is. Dit heeft ten gevolge 
dat de Amerikaanse literatuur voor het merendeel gekenmerkt wordt door een 
sterk casuïstische benadering, waarbij het theoretisch perspectief een minder 
prominente plaats pleegt in te nemen. 
 In het hiernavolgende ga ik nader in op een aantal Amerikaanse beslissingen, 
die als belangrijk precedent mogen worden aangemerkt. Daarbij dient wel voor 
ogen gehouden te worden dat het steeds state common law betreft, zodat de 
betekenis van een precendent in beginsel beperkt is tot het recht van de 
desbetreffende staat. De praktijk leert echter dat de rechters bij het vaststellen van 
state common law, in belangrijke mate waarde toekennen aan precendenten uit 
andere staten. 
 Tevens dient hierbij in ogenschouw genomen te worden dat sommige 
uitspraken geen bindend precedent meer zijn, doordat naderhand voor de 
desbetreffende prestatie een preemptive effect aan het federale recht is toegekend. 
Dit is bijvoorbeeld het geval bij de prestatie van producenten van fonogrammen, 
die sedert 1976 bescherming genieten onder de federale Copyright Act. Dit doet 
echter aan de waarde van deze uitspraken in het kader van deze verhandeling niet 
af. Van belang is op grond van welke argumenten de rechter in deze uitspraken al 
dan niet tot de toekenning van bescherming is overgegaan. De omstandigheid dat 
het recht van een staat omdat in een aantal gevallen wellicht niet meer toe 
bevoegd zou zijn, vanwege de suprematie van het federale recht, is in beginsel 
slechts van belang voor de afbakening van de bevoegdheden van de federale 
overheid tegenover die van de staten. De wijze waarop het recht van de staten 
gebruik gemaakt heeft van de gegeven ruimte, en de argumenten die daarbij aan 
de orde zijn geweest, zijn daarom niet minder van belang. 
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9.7.1 EXPLOITEREN 

9.7.1.1 NIEUWS 

Dat nieuws een commerciële waarde bezit, die door het recht inzake de ongeoor-
loofde mededinging beschermd wordt behoeft na International News Service v. 
Associated Press geen betoog.172 In dat arrest besliste de U.S. Supreme Court dat 
INS het Associated Press-nieuws, gedurende de periode dat het nieuwswaarde 
heeft, niet commercieel mocht aanwenden.  
 In 1935 trok de Ninth Circuit Court of Appeals de INS-doctrine door in 
Associated Press v. KVOS.173 Het radio-station KVOS gebruikte het nieuws uit 
een drietal Associated Press kranten voor haar nieuwsuitzendingen, waarin dit 
nieuws veelal integraal werd voorgelezen. De uitzendingen vonden plaats nog 
vóór dat deze kranten geheel verspreid waren, zodat een aantal abonnees het 
Associated Press-nieuws eerder via KVOS ontving dan via de krant en while the 
news is what the Supreme Court terms as `fresh' and the journalistic world as 
`hot', zoals Judge Denman het verwoordde. Verwijzend naar het INS-arrest achtte 
de Ninth Circuit Court of Appeals dit handelen van KVOS onrechtmatig. In 
antwoord op het verweer van KVOS dat haar handelen in het algemeen belang 
was en gewaarborgd werd door de persvrijheid, zoals neergelegd in het First 
Amendment van de Constitution, benadrukte het Hof dat het algemeen belang 
vooral gebaat is bij de bescherming van nieuwsgaarders, zoals Associated Press. 
Het Hof overwoog dat in een maatschappij waarin het nieuws door particuliere 
ondernemingen vergaard wordt het een algemeen belang is dat aan deze 
ondernemingen een adequate bescherming voor hun prestaties verleend wordt.174  

 
172 De INS beslissing was overigens voorafgegaan door een aantal uitspraken waarin een dergelijke handelwijze 

ook reeds verboden was. Daarbij werd in de beslissingen echter veelal (doorslaggevende) betekenis toegekend 
aan bijkomende omstandigheden als passing off, omkopen van personeel of het feit dat de informatie geheim 
was. Vgl. Rudolf Callmann/(Altman), `Unfair Competition, Trademarks & Monopolies', 4th Ed., Callaghan § 
15.09. 

173 Associated Press v. KVOS, 80 F.2d 575 (1935). 
174 Under our capitalistic system this means that news distribution as a public function will be in large part by 

businessmen acting under the inducement of the profit motive. The public therefore has an interest in protec-
ting the business of news gathering and disseminating agencies against the impairment of their efficiency, by 
the inevitable reduction of their business income through the misappropriation of news prior to the expiration 
of the time during which the Supreme Court has held that there exists in it a `quasi property' interest. It is 
therefore proper to say that the Associated Press is here seeking protection not only of its legitimate business, 
but also, as both parties assert, in its discharge of a public function of fundamental value and importance. 
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 Deze uitspraak werd gevolgd door de District Court van Alaska in Veatch v. 
Wagner175 waar een identieke situatie aan de orde was. De rechter benadrukte dat 
het recht inzake de ongeoorloofde mededinging zich ontwikkelde om aan de 
noden van een veranderende samenleving het hoofd te kunnen bieden en om die 
reden tevens bescherming bood tegen ongerechtvaardigde verrijking door mede-
dingers.176  In een vergelijkbare casus kwam de de Supreme Court of 
Pennsylvania in 1963 in Pottstown Daily News Company v. Pottstown Broadcast-
ing Company177 tot eenzelfde beslissing, daarbij wijzend op de grote economische 
belangen die zowel met het vergaren als met het presenteren van nieuws gemoeid 
zijn.  
 In 20th Century Sporting Club v. Transradio Press Service verbood de New 
Yorkse rechter Transradio om een `live' radio-verslag uit te zenden van een 
bokswedstrijd tussen Joe Louis en Joseph Farr. Transradio zou daarvoor gebruik 
maken van de directe uitzending van de wedstrijd door NBC  ─  één van de eisers 
 ─  die de exclusieve uitzendrechten had verworven.178 De commentatoren van 
Transradio zouden niet in het stadion aanwezig zijn, maar volstaan met het 
parafraseren van de NBC-uitzendingen. Daarnaast zouden zij gebruik maken van 
informatie die zij via buiten het stadion opgestelde informanten zouden vergaren. 
Dit alles mocht echter niet baten. De New Yorkse rechter oordeelde dat dit een 
vorm van unfair competition jegens NBC was.179

 Een iets ruimere tijdspanne tussen de publicatie van de oorspronkelijke 
uitgave en die van de concurrentie was aan de orde in verschillende zaken waarin 
het overnemen van zakelijke informatie aan de orde was.  
 Dit speelde in 1925 bijvoorbeeld in Gilmore v. Sammons,180 waarin de Court 
of Civil Appeals of Texas Sammons verbood om gebruik te maken van de door 

 

                                                 
175 Veatch v. Wagner, 116 F.Supp 904 (1953). 
176 Verwijzend naar INS v. Associated Press en Associated Press v. KVOS overwoog Judge Folta: These 

decisions foreshadowed the development of the concept of unfair competition, therefore limited almost 
exclusively to `palming off' cases, to include unjust enrichment through the appropriation of another's toil.' 
[....] `The courts would be derelict, indeed, if they failed in the development of the law in the traditional 
fashion to serve the expanding needs of society. And there is no incompatibility between the paramount public 
interest in the dissemination of news and the prevention of unconscionable business practices. It may, therefo-
re, be concluded that one may no longer earn his bread by the sweat of some one else's brow. 

177 Pottstown Daily News Company v. Pottstown Broadcasting Company, 411 Pa 383 (1963). 
178 Supreme Court, New York County, Vol. 165, Misc. 71 (1937).  
179 De Court of Civil Appeals of Texas wees in eenzelfde casus de vordering af, o.g.v. de stelling dat de INS-

doctrine niet van toepassing zou zijn (257 S.W.2d 800 (1953) Loeb v. Turner. Tevens meendde deze 
rechtbank dat de actual happenings of each day, including sporting events become part of the facts of history 
immediately upon their happening en dat het toekennen van porperty rights daarop een te grote beperking van 
de persvrijheid zou betekenen. 

180 Gilmore v. Sammons, 269 S.W. 861 (1925). 
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Gilmore verzamelde en twee keer per week uitgegeven informatie over bouwwer-
ken voor de uitgave van een concurrend tijdschrift.  
 De Californische District Court of Appeal kwam in McCord Co. v. 
Plotnick181 tot eenzelfde uitkomst voor uitgaven bevattende financiële informatie 
voor banken. 
  In Bond Buyer v. Dealer's Digest Publishing Co.182 verbood de New Yorkse 
rechter in 1966 Dealer's Digest om financiële informatie over obligaties  ─  
afkomstig van de telex-service van Bond Buyer  ─  te publiceren in haar nieuws-
brief, die één dag later verscheen. Dealer's Digest had géén abonnement op deze 
telex-service van Bond Buyer en publiceerde het nieuws in een met een uitgave 
van Bond Buyer concurrerend blad.  
 In al deze beslissingen volstond de rechter over het algemeen met een verwij-
zing naar de overwegingen van de Supreme Court in INS v. Associated Press,183 
evenals de U.S. Supreme Court dat zelf deed in een tweetal arresten uit de jaren 
80 waarin het Hof `information' als `private property' aanmerkte.184

 
9.7.1.2 NIEUWSWAARDE EVENEMENTEN 

De misappropriation doctrine biedt niet alleen bescherming aan de nieuwsgaar-
ders, maar eveneens aan organisatoren van evenementen, die een zekere nieuws-
waarde bezitten. De aanvaarding van dit standpunt heeft echter de nodige tijd 
gekost, omdat hier de monopolisering van een nieuwsfeit zelve aan de orde is, en 
niet de prestatie van het enkele vergaren van het nieuws zoals dat in INS aan de 
orde was.  
 In Smith v. Surrat weigerde de U.S. District Court in Alaska in 1926 aan 
Pathé News Service het exclusieve recht toe te kennen op de verslaggeving van 
een mede door Pathé georganiseerde en gefinancierde poging om met een 
vliegtuig over de Noordpool te vliegen.185 De gedaagden  ─  waaronder INS  ─  
wilden eveneens reportages maken van deze expeditie en deze publiceren nog 
vóór dat Pathé News Service in staat zou zijn haar opnamen van de expeditie te 
exploiteren. Alhoewel Pathé grote schade zou ondervinden oordeelde de District 

 
181 McCord Co. v. Plotnick, 239 P.2d 32 (1951) 
182 Supreme Court, Appellate Division, 267 N.Y.S.2d 944 (1966). 
183 Zie: Louis G. Caldwell, `Piracy of Broadcast Programs', Columbia Law Review Vol. 30, 1087 (1930); Harry 

P. Warner, `Unfair Competition and the Protection of Radio and Television Programs', Washington University 
Law Quaterly, Vol. 1950, p.315-318; David M. Solinger, `Unauthorized Uses of Telecasts', Columbia Law 
Review, Vol. 48 (1948), p.857-859. Zechariah Chafee Jr., `Unfair Competition', Harvard Law Review, Vol. 
53 (1940), p. 1309 e.v. 

184 Ruckelshaus v. Monsanto Co., 467 U.S. 986 (1984) en Carpenter v. United States, 108 S.Ct. 316 (1987).  
 Zie daarover: Samuelson, Catholic University Law Review, Vol. 38:365 (1989), p. 391. 
185 7 Alaska Reports 416 (1926). 
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Court dat zij geen exclusiviteit op de berichtgeving over deze expeditie kon 
claimen. Daarbij kende de rechter gewicht toe aan de omstandigheid dat de 
expeditie zich in de openbaarheid afspeelde en een zaak van publiek belang was. 
Het gezag van deze uitspraak was echter niet groot.186  
 In de lijn van Smith v Surrat oordeelde de U.S. District Court te New York in 
1936 in National Exhibition Co. v. Teleflash, Inc. dat National Exhibition als 
organisator van baseball-wedstrijden geen exclusieve rechten toekwam op de 
`live'-verslaggeving daarvan.187 De rechter meende dat de INS-beslissing niet 
toepasselijk was omdat er geen sprake was van mededinging tussen de 
organisator van de wedstrijd en de kabel-exploitant. 
 Deze laatste beslissing werd echter twee jaar later met zoveel woorden opzij 
gezet door een District Court te Pennsylvania in Pittsburgh Athletic Co v. KQV 
Broadcasting Co..188 De District Court oordeelde dat de eigenaar van de `Pirates'  
─  een professioneel baseball team  ─  by reason of its creation of the game, its 
control of the park, and its restriction of the dissemination of news therefrom, has 
a property right in such news and the right to control the use thereof for a 
reasonable time following the games. De omstandigheid dat de reportages 
gemaakt werden door verslaggevers die vanaf buiten het stadion gelegen plaatsen 
de wedstrijd volgden deed aan de onrechtmatigheid van de `live'-uitzendingen 
door KQV Broadcasting niet af. De District Court verwees onder meer naar de 
beslissing van de New York Supreme Court in 20th Century Sporting Club v. 
Transradio Press Service, waar in een vergelijkbare casus het verbod niet alleen 
ten faveure van NBC maar tevens ten gunste van de promotor van de wedstrijd 
werd uitgesproken.189  
 De aanspraken van de organisator van een sportwedstrijd ten aanzien van 
`live' radio-verslaggeving werden in 1947 eveneens gehonoreerd door de Court of 
Civil Appeals of Texas in Southwestern Broadcasting Co. v. Oil Center 
Broadcasting.190 Alhoewel het Hof uitdrukkelijk verwees naar de Pittsburgh- en 
20th Century-beslissingen voor de grondslag van de vordering, volgde het deze  

 

                                                 
186 Rudolf Callmann/(Altman), `Unfair Competition, Trademarks & Monopolies', 4th Ed., Callaghan, § 15.09. 
187 U.S. District Court, S.D. New York, 24 F.Supp. 488 (1936). 
188 U.S. District Court, W.D. Pennsylvania, 24 F.Supp. 490 (1938): The case of National Exhibition Company v. 

Teleflash (..) presents a case somewhat similar to the case at bar. However, we are unable to follow the 
court's ruling, because we do not believe that the District Judge correctly interpreted the law as to unfair 
competition as applicable to cases of this kind. Zie ook: James H. Neu, Notre Dame Lawyer, Vol. 16, p. 138; 
David M. Solinger, `Unauthorized Uses of Telecasts', Columbia Law Review, Vol. 48 (1948). 

189 20th Century Sporting Club v. Transradio Press Service, Vol. 165, Misc. 71 (1937). De District Court wees 
tevens nog op de beslissing van de Ninth Circuit Court of Appeals in Associated Press v. KVOS, 80 F.2d 575 
(1935). 

190 Court of Civil Appeals of Texas, 210 S.W.2d 230 (1947). 
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precedenten niet helemaal. Teneinde iedere beperking van de vrijheid van 
nieuwsgaring te vermijden, werd het verbod beperkt tot het maken van reportages 
vanaf het veld, terwijl in deze twee eerdere beslissingen het verbod nu juist ook 
zag op het maken van reportages vanaf plaatsen buiten het stadion.  
  De U.S. District Court van Connecticut oordeelde vervolgens in 1984 in Post 
Newsweek Stations-Connecticut, Inc. v. Travelers Insurance Company,  ─  onder 
verwijzing naar het Zacchini-arrest van de U.S. Supreme Court  ─  dat de Inter-
natinal Skating Union een commercieel belang had in door haar georganiseerde 
schaatswedstrijden en om die reden aan medewerkers van een TV-station, die 
camera's mee wilden nemen, de toegang tot de schaatsbaan kon weigeren.191  
 
9.7.1.3 PERFORMERS EN SPORTERS 

Een landmark decision voor de bescherming van de prestatie van uitvoerend 
kunstenaars is de beslissing van de Supreme Court van Pennsylvania van 1937 in 
Waring v. WDAS Station, Inc.192 Het Hof kende aan het orkest `Waring's Pennsyl-
vanians' het recht toe zich te verzetten tegen de verkoop van plaatopnamen die 
van een radio-uitzending waren gemaakt. In die beslissing overwoog Justice 
Stern namens de meerderheid dat de vertolking een zodanig nieuwe en artistieke 
creatie opleverde dat het orkest een property right daarin verwierf. Binnen het 
kader van unfair competition law kon het orkest zich verzetten tegen deze exploi-
tatie van labor or talent.193 Deze overwegingen van de meerderheid getuigden van 
een `quasi-auteursrechtelijke' benadering, waartegen Justice Maxey zich in zijn 
`concurring opinion' verzette. Hij grondveste de aanspraak van het orkest op een 
right to privacy op de uitvoering, zonder daarbij betekenis te willen toekennen 
aan de eventuele artistieke waarde daarvan.194  

 
191 US District Court, D. Connecticut, 510 F.Supp. 81 (1981): It is clear that the ISU has a legitimate commercial 

stake in this event, and that they, like Zacchini, are entitled to contract regarding the distribution of this 
entertainment product. 

192 327 Pa 433 (1937). 
193 It appears form the Associated Press case that while, generally speaking, the doctrine of unfair competition 

rests upon the practice of fraud or deception, the presence of such elements is not an indispensable condition 
for equitable relief, but, under certain circumstances equity will protect an unfair appropriation of another's 
labor or talent. In the present case, while defendant did not obtain the property of plaintiff in a fraudulent or 
surreptitious manner, it did appropriate and utilize for its own profit the musical genius and artistry of 
plaintiff's orchestra in commercial competition with the orchestra itself. 

194 Daarmee gaf Justice Maxey een aanzet tot de ontwikkeling van het right of publicity, zoals dat later na de 
beslissing van de U.S. Second Circuit Court of Appeals in de Haelan-zaak en de publikatie van Nimmer tot 
bloei kwam. 
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 Een vergelijkbare vordering van het orkest van Paul Whiteman werd in 1940 
door de Second Circuit Court of Appeals onder aanvoering van Learned Hand in 
RCA Mfg Co. v. Whiteman afgewezen.195 Learned Hand overwoog namens de 
meerderheid dat the results of the industry, skill and expense of others géén 
bescherming in het verlengde van het INS-arrest konden claimen, omdat die 
beslissing slechts van toepassing zou zijn op de daar aan de orde zijnde casus. 
  In weerwil van deze uitspraak, waarin de Second Circuit Court of Appeals 
New York law toepaste, verbood de New Yorkse Supreme Court tien jaar later 
echter in Metropolitan Opera Ass'n v. Wagner-Nichols R. Corp. de verkoop van 
plaatopnamen die van radio-uitzendingen van de Metropolitan Opera gemaakt 
waren.196 De New Yorkse rechter liet er geen twijfel over bestaan dat de INS-
doctrine in de staat New York een ruime toepassing had gekregen  ─  verwijzend 
naar vele precedenten  ─  en derhalve ook in deze zaak uitkomst bood.197 Het Hof 
wees er tevens op dat unfair competition law zich steeds heeft aangepast aan de 
veranderende economische en ethische eisen van de samenleving en dat dit 
onderdeel van het recht derhalve zeer geschikt is om op nieuwe ontwikkelingen 
in te spelen.198

 De Metropolitan-uitspraak leidde er uiteindelijk toe dat vijf jaar later ook de 
Second Circuit Court of Appeals bij de toepassing van New York's recht `omging' 
in de reeds aangehaalde beslissing Capitol Records v. Mercury Records Corpora-
tion, zij het  ─  uiteraard  ─  vergezeld van  een dissenting opinion van Learned 
Hand.199  
  

                                                 
195 114 F.2d 86 (1940). 
196 Supreme Court, New York County, 101 N.Y.S.2d 483 (1950). 
197 Justice Greenberg overwoog o.m.: The New York courts have applied the rule in the International News 

Service case in such a variety of circumstances as to leave no doubt of their recognition that the effort to profit 
from the labors, skill, expenditures, name and reputation of others which appears in these cases constitutes 
unfair competition which will be enjoined. Het Hof verwees o.m. naar Rudolph Mayer Pictures v. Pathé News, 
255 N.Y.S. 1016 (1932), Madison Square Garden Corporation v. Universal Pictures, 7 N.Y.S.2d 845 (1938), 
Mutual Broadcasting System v. Muzak Corporation, 30 N.Y.S.2d 419 (1941), 20th Century Sporting Club v. 
Transradio Press Service, Vol. 165, Misc. 71 (1937) en Pittsburgh Athletic Co v. KQV Broadcasting Co. 24 
F.Supp. 490 (1938). 

198 In passing upon the question of the sufficiency of a complaint alleging unfair competition it is helpful to bear 
in mind the origin and evolution of this branch of the law. It originated in the conscience, justice and equity of 
common-law judges. It developed within the framework of a society dedicated to freest competition, to deal 
with business malpractices offensive to the ethics of that society. The theoretic basis is obscure, but the birth 
and growth of this branch of the law is clear. It is an outstanding example of the law's capacity for growth in 
response to the ethical as well as economic needs of society. As a result of this background the legal concept 
of unfair competition has evolved as a broad and flexible doctrine with a capacity for further growth to meet 
changing conditions. 

 

199 221 F.2d 657 (1955). Zie ook: Benjamin Kaplan, `Performer's Rights and Copyright: The Capitol Records 
Case', Harvard Law Review, Vol. 69, 1956, p. 409-439. Zie § 9.3.1. 
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De Sixth Circuit Court of Appeals kwam in 1977 tot eenzelfde resultaat 
onder toepassing van Michigan law in A & M Records, Inc v. M.V.C. Dist. 
Corp.200 Verwijzend naar beslissingen uit een groot aantal andere staten oordeelde 
het Hof dat de country-sterren Tammy Wynette en Johnny Cash zich konden 
verzetten tegen de verkoop van platen waarvoor zij geen toestemming hadden 
gegeven.201

 Op het gebied van de bescherming van sportlieden hebben de verschillende 
bokswedstrijden van Joe Louis ook de Amerikaanse jurisprudentie verrijkt. In 
1948 gaf de wedstrijd tussen Louis en Walcott aanleiding tot verschillende 
procedures voor meerdere rechtbanken. Daarin werd het vertonen van televisie-
uitzendingen van deze wedstrijd in o.m. een bioscoop, hotel en `ballroom' 
verboden.202 Filmopnamen van een bokswedstrijd tussen dezelfde Joe Louis en 
Albert Ettore vormden naderhand de aanleiding voor de beslissing van de Third 
Circuit Court of Appeals in Ettore v. Philco Television Broadcasting Corpora-
tion.203 De Third Circuit Court besliste daarin dat Ettore zich tegen de heruit-
zending van de met zijn toestemming van de wedstrijd gemaakte film kon 
verzetten op grond van een property right en dat onder het recht van 
Pennsylvania, Delaware, New Jersey en New York.204

  In de reeds aangehaalde beslissing Zacchini v. Scripps-Howard 
Broadcasting Co. oordeelde de U.S. Supreme Court dat het op een right of 
publicity naar het recht van Ohio gegrondveste verbod om een 15 seconden 
durende human cannonball act uit te zenden tijdens een televisie-journaal toelaat-
baar was en géén te vergaande beperking van de rechten van de pers vormde.205 
Daarbij verwees Justice White naar de gevestigde jurisprudentie bestaande uit een 
groot aantal precedenten van federal and state courts waarin de misappropriation 
doctrine was toegepast.206 Hij benadrukte bovendien de analogie met het octrooi- 

 
200 574 F.2d 312 (1978). 
201 Vgl. Harry P. Warner, `Unfair Competition and the Protection of Radio and Television Programs', Washing-

ton University Law Quaterly, Vol. 1950., p. 506-523. 
202 Zie David M. Solinger, `Unauthorized Uses of Telecasts', Columbia Law Review, Vol. 48 (1948), p. 850-851. 
203 229 F.2d 481 (1956). 
204 Vgl. terzake van New York law: Haelan Laboratories, Inc. v. Topps Chewing Gum, Inc., 202 F.2d 866, 

(1953). Zie ook US District Court, S.D. New York, 93 F.Supp. 987 (1950), Sharkey v. National Broadcasting 
Co., waarin eenzelfde bescherming reeds werd verleend aan Jack Sharkey, voormalig wereldkampioen 
boksen, onder de New York Civil Rights Law. De Pennsylvania Court of Common Pleas (114 USPQ 314, 
(1957) verleende in Hogan v. A.S. Barnes & Company, Inc. ook een bescherming onder het recht van Penn-
sylvania aan een professionele golfer terzake van het gebruik van zijn portret. 

205 433 U.S. 562 (1977). (zie tevens § 9.4.1.) 
206 The Constitution no more prevents a State from requiring respondent to compensate  petitioner for broadcas-

ting his act on television than it would privilege respondent to film and broadcast a copyrighted dramatic 
work without liability to the copyright owner, (...) or to film and broadcast a prize fight, Ettore v. Philco 
Television Broadcasting Corp., 229 F.2d 481 (C.A.3), cert. denied, 351 U.S. 926, 100 L.Ed. 1456, 76 S.Ct. 
783 (1956); or a baseball game, Pittsburgh Athletic C. v. KQV Broadcasting Co., 24 F.Supp. 490 (W.D.Pa 
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en auteursrecht voor wat betreft de positieve effecten van het right of publicity 
voor het algemeen belang.207  
 
9.7.1.4 PRODUCENTEN VAN BEELD EN GELUID 

Nog vóór het INS-arrest werd in Fonotipia Ltd. v. Bradley uitgemaakt dat het 
verkopen van grammofoonplaten die geproduceerd werden middels kopieën van 
de bij de produktie gebruikte mallen onrechtmatig was jegens de producent. In 
deze zaak was geen sprake van een traditionele passing off-situatie, aangezien op 
het label werd meegedeeld dat het geen originele opnamen betrof.208

  Dat de producenten van beeld- en geluidsdragers eveneens een bescherming 
aan de `misappropriation-doctrine' kunnen ontlenen ligt voor de hand. Zo werden 
in de reeds besproken beslissingen inzake Metropolitan Opera Ass'n v. Wagner-
Nichols R. Copr., Capitol Records v. Mercury Records Corporation en A & M 
Records, Inc. v. M.V.C. Dist. Corp. de vorderingen niet alleen ten gunste van de 
uitvoerend kunstenaars toegewezen, maar tevens ten faveure van de betrokken 
producenten.209  
 In de periode voorafgaand aan het in werking treden van de Copyright Act 
van 1976  ─  die sedertdien sound recordings beschermt en waaraan in beginsel 
een preemptive effect toekomt  ─  is bovendien door een groot aantal rechters in 
verschillende staten steeds bescherming toegekend aan producenten van gram-
mofoonplaten binnen het kader van de misappropriation-doctrine in gevallen van 
`record piracy'.210

 Omroeporganisaties kunnen evenzeer een intellectueel eigendomsrechtelijke 
bescherming claimen binnen het kader van de misappropriation-doctrine.211 Zo 

 

                                                                                                                                    
1938), where the promotors or the participants had other plans for publicizing the event. There are ample 
reasons for reaching this conclusion. 

207 White overwoog tevens: Of course, Ohio's decision to protect petitioner's right of publicity here rests on more 
than a desire to compensate the performer for the time and effort invested in his act; the protection provides 
an economic incentive for him to make the investment required to produce a performance of interest to the 
public. This same consideration underlies the patent and copyright laws long enforced by this Court. 

208 171 F. 951 (E.D.N.Y. 1909). Zie daaromtrent: John E. Mason Jr., `Performers' Rights and Copyright: The 
Protection of Sound Recordings from Modern Pirates', California Law Review, Vol. 59:548 (1971), p. 551. 

209 Resp.: Supreme Court, New York County, 101 N.Y.S.2d 483 (1950), Court of Appeals, Second Cicruit, 221 
F.2d 657 (1955) en Court of Appeals, Sixth Circuit, 574 F.2d 312 (1978). 

210 Bijv. Supreme Court of Wisconsin, Mercury Record Pro., Inc. v. Economic Consultant., Inc., 218 N.W.2d 705 
(1974), waarin verwezen wordt naar precedenten in New York, California, North Carolina, South Carolina, 
Illinois en Missouri. Zie voor een uitvoerig overzicht: Rudolf Callmann/(Altman), `Unfair Competition, Trade-
marks & Monopolies', 4th Ed., Callaghan, par. 15.10. 

211 Zie o.m.: Louis G. Caldwell, `Piracy of Broadcast Programs', Columbia Law Review Vol. 30, 1087 (1930); 
Harry P. Warner, `Unfair Competition and the Protection of Radio and Television Programs', Washington 
University Law Quaterly, Vol. 1950, p.315-318; David M. Solinger, `Unauthorized Uses of Telecasts', 
Columbia Law Review, Vol. 48 (1948), p.857-859. 
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verbood de New Yorkse rechter in  Mutual Broadcasting System v. Muzak 
Corporation het uitzenden van een radio-verslag van de `1941 World Series 
Games' door Muzak,212 dat zich beperkte tot het eenvoudigweg met behulp van 
een radio ontvangen en vervolgens  ─  gelijktijdig   ─  doorgeven van het door 
Mutual Broadcasting System uitgezonden programma.  
 In Intermountain Broadcasting & Television Corp. v. Idaho Microwave, Inc. 
daarentegen weigerde de Idaho District Court een verbod uit te spreken voor het 
doorgeven van de uitzendingen van Intermountain op het kabelnet van Idaho 
Microwave.213 Hierbij speelde een rol dat dit kabelnet een ander gebied bestreek 
dan waarin de oorspronkelijke uitzendingen ontvangen konden worden, zodat er 
geen sprake was directe mededinging. Dit was volgens de District Court reden 
om de vordering te moeten afwijzen.214

 Van groter belang is de beslissing van de U.S. Second Cicruit Court of 
Appeals in Roy Export Co. Estab. of Vaduz v. Columbia Broadcasting.215 Het Hof 
honoreerde de aanspraken van de producenten van een compilatie van klassieke 
scenes uit Chaplin-films.216 Alhoewel deze producenten géén copyright toekwam, 
besliste het Hof dat de uitzending door CBS van deze compilatie ter gelegenheid 
van het overlijden van Chaplin unfair competition opleverde. CBS unques-
tionably appropriated the `skill expenditures and labor' of the plaintiffs to its own 
commercial advantage en het Hof oordeelde dat dit naar New York's recht unfair 
competition opleverde. CBS stelde nog dat zij tot deze uitzending gerechtigd was 
op grond van de persvrijheid binnen het kader van berichtgeving over actuele 
gebeurtenissen. De Second Circuit Court was echter van mening dat het 
uitzenden van de gehele compilatie daarvoor geenszins noodzakelijk was.217

 

 
212 Supreme Court, New York County, 30 N.Y.S.2d 419 (1941). 
213 US District Court, D. Idaho, S.D., 196 F.Supp. 315 (1961). 
214 Vgl. Harry P. Warner, `Unfair Competition and the Protection of Radio and Television Programs', Washing-

ton University Law Quaterly, Vol. 1950. p. 304-305. 
215 Roy Export Co. Estab. of Vaduz v. Columbia Broadcasting, 672 F.2d 1095 (1982). 
216 672 F.2d 1095 (1982). 
217 Zie terzake van producenten van beeld- en geluid o.m.: Harry P. Warner, `Unfair Competition and the 

Protection of Radio and Television Programs', Washington University Law Quaterly, Vol. 1950; David M. 
Solinger, `Unauthorized Uses of Telecasts', Columbia Law Review, Vol. 48 (1948); Louis G. Caldwell, 
`Piracy of Broadcast Programs', Columbia Law Review Vol. 30, 1087 (1930); Rudolf Callmann/(Altman), 
`Unfair Competition, Trademarks & Monopolies', 4th Ed., Callaghan, par 15.11; John E. Mason Jr., Per-
formers` Rights and Copyright: The Protection of Sound Recordings from Modern Pirates`, California Law 
Review, Vol. 59, p. 548-579 (1971). 
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9.7.1.5 EVENEMENTEN 

De organisatoren van evenementen kunnen in beginsel eveneens bescherming 
tegen de exploitatie daarvan claimen.  
 Zo werden in de eerder vermelde procedures rond de bokswedstrijd van 
Louis tegen Walcott de vorderingen tevens toegewezen ten gunste van de or-
ganisatoren.218  
 In Rudolph Mayer Pictures v. Pathé News verbood de New Yorkse rechter in 
1932 Pathé News opnamen van een bokswedstrijd te exploiteren, die vanaf een 
belendend gebouw waren gemaakt. De rechter honoreerde de vordering van de 
promotor en Rudolph Mayer Pictures, die de exclusieve filmrechten had verwor-
ven.219

 In 1964 verbood de New York Supreme Court in New York World's Fair v. 
Colourpicture Publishers, Inc. ook het verkopen van foto's van gebouwen van de 
tentoonstelling ten faveure van de organisatoren van de tentoonstelling.220 Het 
verbod werd echter beperkt tot de duur van de tentoonstelling, waarbij de rechter 
overwoog dat die gebouwen die na afloop van de tentoonstelling zouden blijven 
staan in het publiek domein zouden geraken.221

 
9.7.1.6 UITGAVEN 

De U.S. Second Circuit Court of Appeals oordeelde in 1952 bij monde van 
Learned Hand in G. Ricordi & Co. v. Haendler, dat een uitgever zich niet kon 
verzetten tegen exploitatie van een fotografische herdruk van een boek  ─  met 

 

                                                 
218 Harry P. Warner, 'Unfair Competition and the Protection of Radio and Television Programs', Washington 

University Law Quaterly, Vol. 1950, p. 506-523. 
219 Supreme Court, Appellate Division, 255 N.Y.S. 1016 (1932). Voor de feiten zie: David M. Solinger, `Un-

authorized Uses of Telecasts', Columbia Law Review, Vol. 48 (1948), p. 858. 
 Vgl. ook: Johnson-Kennedy Radio Corp. v. Chicago Bears Football Club 97 F.2d 223 (1938), waarin de 

District Court for the Northern District of Illinois aannam dat de Chicago Cardinals football team aan 
Johnson-Kennedy Radio Corporation het exclusieve recht tot het maken van opnames van een wedstrijd van 
de Cardinals kon verstrekken. In appèl sprak de Seventh Circuit Court of Appeals zich hier niet over uit omdat 
de wedstrijd inmiddels gespeeld was en partijen derhalve geen belang meer bij de uitspraak zouden hebben. 

220 New York Supreme Court, Queens County, 141 USPQ 939 (1964). 
221 De New Yorkse rechter overwoog uitdrukkelijk dat er geen sprake was van preemption, mede omdat er slechts 

een monopoly voor deze beperkte duur werd toegekend. terzake van de noodzaak voor de bescherming 
overwoog het Hof: The necessity for such protection is manifest. (...) Plaintiff, (...), has been charged with the 
mission of planning, organizing, operating and supervising the World's Fair. Accomplishment of that mission 
has entailed enormous expenditures of time, effort, money and skill, and will entail more. Revenues it must 
raise. Its exclusive licensing program is not only an integral part of its revenu-raising activity, but is necessa-
ry to insure that the publicity the Fair receives will not demean it or the purpose for which it was created. (...) 
If, after the Fair is over, a building is permitted to remain, it may then pass into the public domain, in the strict 
sense. It has not done so while it is part of a show  second to none, which is enclosed and which is viewable 
only upon payment of admission and subject to conditions imposed by plaintiff.  

421 
Van Engelen – Prestatiebescherming – 1994 



Hoofdstuk 9: Prestatiebescherming naar Amerikaans recht 
 

 

                                                

partituren van Verdi's opera Falstaff  ─  van welke boekuitgave het auteursrecht 
was vervallen.222 Deze beslissing conflicteerde duidelijk met de hiervoor aan-
gehaalde Fonotipia-uitspraak, maar daarover merkte de Second Circuit Court of 
Appeals eenvoudigweg op dat die uitspraak hiermee `overruled' werd.  
 Meer gewicht mag waarschijnlijk worden toegekend aan het vonnis uit 1967 
van de District Court voor het Central District in California in Grove Press, Inc. 
v. Collectors Publication, Inc..223 Daarin werd een verbod uitgesproken terzake 
van een fotografische reproductie van het zetsel van `My Secret Life'; een autobi-
ografie van een `anonymous gentleman'. Noch op het origineel, noch op het zetsel 
rustte auteursrecht. De rechter overwoog desondanks dat de gedaagde door het 
fotokopiren zich de kosten van het zetsel bespaarde en zodoende in staat was zijn 
uitgave voor een aanzienlijk lagere prijs aan te bieden. Toen de gedaagde 
vervolgens op zijn beurt een opnieuw gezette uitgave  ─  gebaseerd op een ander 
exemplaar van één van de zes nog resterende originelen  ─  het licht deed zien, 
oordeelde dezelfde rechter dat deze handelwijze niet onrechtmatig was, aangezien 
de tekst zelf publiek domein was. 
 In dit verband kan tevens nog worden gewezen op de uitspraak van Seventh 
Circuit Court of Appeals in Toksvig v. Bruce Publishing Co..224 In die zaak kende 
de Court of Appeals bescherming toe aan de historica Toksvig op de resultaten 
van omvangrijk onderzoek dat zij gedaan had, tegen de uitgave van een 
Andersen-biografie welke grotendeels putte uit haar onderzoek. Alhoewel de 
bescherming formeel als copyright werd aangeduid, werd deze in wezen 
toegekend aan de enkele inspanningen die Toksvig verricht had en achtte de 
Seventh Circuit Court het van belang dat de gedaagden zelf te weinig zelfstandig 
onderzoek hadden gedaan. In wezen werd in deze zaak derhalve bescherming 
geboden tegen misappropriation, zij het onder de formele vlag van copyright. 
Deze uitspraak is zwaar bekritiseerd, mede vanwege de grote implicaties voor de 
vrijheid van de informatie, welke aan deze benadering verbonden zijn.225  
 

 
222 194 F.2d 914 (1952), Brown/Denicola, `Cases on Copyright', 1985, p. 497. 
223 US District Court, C.D. California, 264 F.Supp. 603 (1967), Brown/Denicola, `Cases on Copyright', 1985, p. 

497. 
224 Toksvig v. Bruce Publishing Co., 181 F.2d 972 (1980). 
225 Vgl. Robert C. Denicola, `Copyright in Collections of Facts: A Theory for the Protection of Non-Fiction 

Literary Works', Columbia Law Review, Vol. 81 (1981).  
 Daartegen Nimmer, Nimmer on Copyright (losbl.), New York, § 3.04. en bijv. U.S. Second Circuit Court of 

Appeals in Rosemont Enterprises, Inc v. Random House, 366 F.2d 303 (1966) en Hoehling v. Universal City 
Studios, Inc., 618 F.2d 972 (1980) en de U.S. Ninth Circuit Court of Appeals in Craft v. Kobler., 667 F.Supp. 
120 (1989). De U.S. Supreme Court liet zich hier niet over uit in Harper & Row, Publishers, Inc. v. Nation 
Enterprises, 471 U.S. 539 (1985), welke zaak de uitgave van een biografie over President Ford betrof, omdat 
daar veelal letterlijk gekopieerd was. Justice Brennan nam in zijn dissenting opinion echter stelling tegen de 
Toksvig-leer. Zie hieromtrent uitgebreid Hugenholtz, 1989, p. 99 en p. 130-133. 
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9.7.1.7 IDENTITEIT 

Het exploiteren van iemands identiteit is onrechtmatig op grond van het `right of 
publicity'. Het right of publicity omvat in beginsel het recht om zich tegen de ex-
ploitatie van `name or likeness' van de betrokkene te verzetten. 
 In aanvulling op de hiervoor reeds vermelde rechtspraak,226 kan nog gewezen 
worden op Hirsch v. S.C. Johnson & Son, Inc.227 In die procedure oordeelde de 
Supreme Court van Wisconsin in 1979 dat een beroemde football-speler zich kon 
verzetten tegen het gebruik van zijn bijnaam `Crazylegs' als merk voor een ontha-
ringscreme voor dames. De omstandigheid dat het slechts om een bijnaam ging 
achtte het Hof niet van betekenis. 
 Van belang is tevens de beslissing van de U.S. Ninth Circuit Court of 
Appeals van 1974 in Motschenbacher v. R.J. Reynolds Tobacco Co.228 In die zaak 
was aan de orde dat Reynolds in een TV-Commercial voor Winston-sigarretten 
de foto van de  ─  kennelijk  ─  beroemde coureur Motschenbacher gebruikte. 
Alhoewel op de foto zelf slechts de auto van deze coureur herkenbaar was, en 
hijzelf niet herkenbaar was afgebeeld  ─  maar een gedeelte van het publiek wèl 
veronderstelde dat hij op de foto voorkwam  ─  oordeelde de Ninth Circuit Court 
of Appeals dat Reynolds een proprietary interest van Motschenbacher 
geschonden had. De bescherming welke hiermee aan iemands identiteit gegeven 
wordt mag wel zéér verstrekkend genoemd worden. 
 Men kan tevens een aantal uitspraken onderscheiden waarin onder toepassing 
van de misappropriation doctrine een verbod werd uitgesproken, in geval van het 
exploiteren van andermans reputatie of goodwill. Een opgebouwde reputatie of 
goodwill kan men evenzeer omschrijven als the result of labor, skill and money 
waardoor het hanteren van de misappropriation doctrine in dit verband niet zo 
verbazingwekkend is. In het verlengde van het right of publicity  ─  dat primair 
aan natuurlijke personen toekomt, wordt in deze uitspraken het exploiteren van 
andermans reputatie onrechtmatig geacht. Er is in beginsel ook ruimte voor deze 
bescherming, die in het verlengde ligt van het merkenrecht, zoals neergelegd in 
de federale Lanham Act, waaraan waarschijnlijk geen al te groot preemptive 
effect dient te worden toegekend. 

 

                                                 
226 Zie § 9.5.2. en § 9.6.2. 
227 Hirsch v. S.C. Johnson & Son, Inc, Wis, 280 N.W.2d 129 (1979). 
228 Motschenbacher v. R.J. Reynolds Tobacco Co., 498 F.2d 821 (1974).  
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 Een van de eerste uitspraken waar het exploiteren aan een reputatie aan de 
orde was is het arrest van de Court of Appeals van New York in Fisher v Star Co 
van 1921.229 Fisher was de auteur van een tweetal strip-figuren: Mutt and Jeff. 
Deze cartoons werden uitgegeven door Star Co, maar na beëindiging van de 
relatie tussen deze twee partijen liet Star Co cartoons vervaardigen door werk-
nemers en bracht deze uit onder de naam `the original Mutt and Jeff'. De 
vordering was niet gebaseerd op copyright law of trademark law, maar uitsluitend 
op unfair competition law. Alhoewel in deze zaak ook elementen van misleiding  
─  passing off  ─  meespeelden, nam het Hof aan dat Fisher een property right 
had verworven in de `Mutt and Jeff characters'.230 De Court of Appeals verbood 
vervolgens aan Star Co om de `Mutt and Jeff'-imitaties uit te geven.231  
 Eenzelfde bescherming werd in 1928 eveneens verleend aan Chaplin voor 
het `Charlie Chaplin character' onder toepassing van het recht van Californië.232 
De U.S. Fourth Circuit Court of Appeals kwam vervolgens in 1942 tot eenzelfde 
resultaat voor de `Lone Ranger'.233

 In Carson v. Here's Johnny Portable Toilets, Inc.234 oordeelde de Sixth 
Circuit Court of Appeals dat de beroemde TV-presentator Johnny Carson zich 
kon verzetten tegen het gebruik van de door hem bij de aanvang van zijn show 
steeds gehanteerde frase `Here's Johnny' als merk voor draagbare toiletten. Het 
Hof bepaalde dat het right of publicity van Carson was geschonden ook al werden 
zijn naam of zijn afbeelding niet gebruikt.  
 In het verlengde van deze uitspraken ligt de bescherming die de U.S. Ninth 
Circuit Court of Appeals aan de zangeres Bette Midler toekende in Midler v. 

 
229 Fisher v Star Co, 231 N.Y. 414, 132 N.E. 133, Brown/Denicola, 1985, p. 552 (1921). 
230 Any civil right not unlawful in itself nor against public policy that has acquired a pecuniary value, becomes a 

property right that is entitled to protection as such. The courts have frequently excercised this right. They have 
never refused to do so when the facts show that the failure to excercise equitable jurisdiction would permit 
unfair competition in trade  or any matter pertaining to a property right. 

231 If appellant`s employees can so imitate the work of the respondent that the admirers of `Mutt and Jeff' will 
purchase the papers containing the imitatitions of respondent's work, it may result in the public tiring of the 
`Mutt and Jeff' cartoons by reason of inferior imitations or otherwise, and in any case financial damage to the 
respondent and an unfair appropriation of his skill and the celebrity acquired by him in originating, 
producing and maintaining the characters and figures so as to continue the demand for further cartoons in 
which they appear. The only purpose that another than respondent can have in using the figures or names of 
`Mutt and Jeff' is to appropriate the financial value that such figures and names have acquired by reason of 
the skill of the respondent.' 

 In eenzelfde situatie ontzegde de Second Circuit Court of Appeals in 1951 onder aanvoering van Learned 
Hand overigens bescherming aan de auteurs van de strip `Superman' in National Comics Publications v. 
Fawcett Publications, 191 F.2d 594 (1951). 

232 Chaplin v Amador, 93 Cal.App. 358, 269 P. 544 (1928). 
233 Lone Ranger, Inc. v. Cox, 124 F.2d 650 (1942). 
234 Carson v. Here's Johnny Portable Toilets, Inc., 698 F.2d 831 (1983). 
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Ford Motor Co.235 Ford wilde voor een commercial gebruik maken van de 
uitvoering door de zangeres Bette Midler van het nummer `Do You Want To 
Dance'. Het reclamebureau verwierf wel toestemming van de auteurs-
rechthebbenden op dit nummer, maar ving bot bij de manager van Bette Midler. 
Men loste het probleem op door een voormalige achtergrond-zangeres van Bette 
Midler het nummer te laten opnemen, met de instructie om Bette Midler zo goed 
mogelijk te imiteren.236 Zij slaagde daar zo goed in dat velen konden getuigen dat 
zij in de veronderstelling verkeerden dat het een opname van Bette Midler betrof. 
De Ninth Circuit Court of Appeals oordeelde allereerst dat er geen sprake was 
van preemption daar a voice is not copyrightable. Het right of publicity, zoals 
neergelegd in section 3344 van de California Civil Code bracht evenmin uitkomst 
daar niet de stem van Midler gebruikt werd. Om die reden achtte de Ninth Circuit 
zijn uitspraak in Motschenbacher v. R.J. Reynolds Tobacco Co. uit 1974 dan ook 
niet rechtstreeks van toepassing.237 Men trok echter wel de in dat arrest uitgezette 
lijn door en oordeelde het handelen van Ford onrechtmatig, doordat men gebruik 
had gemaakt van de tot Midler's identiteit behorende `attributen'.238 Gelet op de 
grote moeite die Ford zich getroost had om een goede sound-alike te vinden, 
achtte het Hof eveneens duidelijk dat Midler hier een op geld waardeerbaar 
belang had.239

 

                                                 
235 Midler v. Ford Motor Co., 7 USPQ2d 1398 (1988). Zie daaromtrent ook: J. Thomas McCarthy, Public Perso-

nas and Private Property: the Commercialization of Human Identity, Vol. 79 TMR, p. 681-697 (1989). 
236 Midler v. Ford Motor Co., 7 USPQ2d 1399: She was told to `sound as much as possible like the Bette Midler 

record', leaving out only a few `aahs' unsuitable for the commercial. 
237 498 F.2d 821 (1974). 
238 Midler's case is different from Motschenbacher's. He and his car were physically used by the tobacco compa-

ny's ad; he made part of his living out of giving commercial endorsements. But, as Judge Koelsch expressed it 
in Motschenbacher, California will recognize an injury from `an appropriation of the attributes of one's 
identity.' Id. at 824. It was irrelevant that Motschenbacher could not be identified in the ad. The ad suggested 
it was he. The ad did so by emphasizing signs or symbols associated with him. In the same way the defendants 
here used an imitation to convey the impression that Midler was singing for them. 

239 Het Hof ging niet zo ver dat iedere imitatie van iemands stem onrechtmatig zou zijn: We need not and do not 
go so far as to hold that every imitation of a voice to advertise merchandise is actionable. We hold only that 
when a distinctive voice of a professional singer is widely known and is deliberately imitated in order to sell a 
product, the sellers have appropiated what is not theirs and have commited a tort in California.  

 In 1992 bevestigde de Ninth Circuit Court of Appeals deze invulling van het right to publicity in Waits v. 
FritoLay (23 USPQ 2d 1721 [9th Cir. 1992]) en White v. Samsung Electronics (23 USPQ 2d 1583 [9th Cir. 
1992]). De eerste uitspraak betrof het gebruik van een sound-alike, waartegen de zanger Tom Waits bezwaar 
kon maken. In de tweede uitspraak werd bescherming geboden aan Vanna White, die als `TV-persoonlijkheid' 
naam had gemaakt met het programma `Wheels of Fortune', tegen het gebruik een robot, die voorzien was van 
kleding, een pruik en juwelen, welke zoveel mogelijk leken op de uitmonstering van Mrs White. De robot was 
in een voor White typerende houding naast het `Wheel of Fortune' geplaatst, met het onderschrift `Longest-
running game show. 2012 A.D.'. 

 Zie daarover ook: William M. Borchard, The Common Law Right of Publicity is Going Wrong in the United 
States: Waits v. FritoLay and White v. Samsung Electronics, [1992] 6 Ent.LR, p. 208. 
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 Het exploiteren van een reputatie speelde eveneens een rol in Madison 
Square Garden Corp. v. Universal P. Co..240 In deze procedure kende de New 
Yorkse Supreme Court in 1938 aan de exploitanten van de Madison Square 
Garden een property right toe op de exploitatie van deze beroemde zaal, omdat zij 
substantiële inkomsten verwierven voor het verstrekken van licenties om in deze 
zaal te mogen fotograferen. De New Yorkse rechter bepaalde vervolgens dat de 
exploitant van Madison Square Garden zich kon verzetten tegen een film die 
weliswaar was opgenomen in een studio, maar waarin de indruk gewekt werd dat 
de wedstrijden van het ijshockey-team, dat in de film de hoofdrol vervulde, in 
deze beroemde hal gespeeld werden. Daarmee kende de rechter in wezen een 
right of publicity aan de exploitanten van Madison Square Garden toe.241  
 Naar huidig New Yorks recht ligt de positie ingeval van aanhaken aan de 
reputatie van een persoon thans gecompliceerder, sinds de New Yorkse Court of 
Appeals in 1984 in Stephano v. News Group Publication, Inc.242 oordeelde dat 
New York geen common law right of publicity, buiten de New York Civil Rights 
Law, kent.243 Tegen die achtergrond oordeelde de U.S. District Court voor het 
Southern District in New York in Allen v. National Video, Inc.244 dat Woody 
Allen zich binnen het kader van New York law op grond van een right of 
publicity niet kon verzetten tegen het optreden van een `look-alike' in adverten-
ties.245

 
240 New York Supreme Court, Appellate Division, 7 N.Y.S.2d 845 (1938). 
241 Justice Dore overwoog o.m.: We think, too, that the complaint sufficiently alleges a misappropriation of 

plaintiff's property rights. Plaintiff had built up a valuable business licensing the use of genuine photographs 
taken in the Garden in feature moving pictures, and from that business had derived substantial revenue. That 
business had been created by the expenditure on plaintiff's part of large sums of money and of effort and skill 
in the management of its enterprise. Het Hof verwees o.m. naar Fisher v Star Co, 231 N.Y. 414, 132 N.E. 133 
(1921) en Rudolph Mayer Pictures v. Pathé News, 255 N.Y.S. 1016 (1932). 

242 64 N.Y.2d 174, 474 N.E.2d 580, 485 N.Y.S.2d 220 (1984). 
243 Sheldon W. Halpern, `The Right of Publicity: Commercial Exploitation of the Associative Value of 

Personality', Vanderbilt Law Review, Vol. 39:1199 (1986), p. 1211 e.v. 
244 610 F.Supp. 612 (1985). 
245 Er volgde overigens wel een veroordeling op grond van Section 43(a) van de Lanham Act. Evenzo in Allen v. 

Men's World Outlet, Inc., 87 Civ. 1631 (1987). Vgl. Sheldon W. Halpern, `The Right of Publicity: 
Commercial Exploitation of the Associative Value of Personality', Vanderbilt Law Review, Vol. 39:1199 
(1986), p. 1214. 
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9.7.2 LOUTER AANHAKEN 

Het louter aanhaken aan andermans prestatie is in beginsel ook naar Amerikaans 
recht toelaatbaar.246  
 Een voorbeeld van deze leer is bijv. de uitspraak van Court of Appeals of 
New York van 1940 in Germanow et al. v. Standard Unbreakable Watch 
Crystals, Inc.247 De gedaagde verkocht kristallen, die waren verpakt in envelop-
pen, waarop stond aangegeven op welke plaats zij in de door eiseres aan haar 
afnemers ten behoeve van de verkoop van kristallen van eiseres ter beschikking 
gestelde cabinetten konden worden geplaatst. Het beroep op de INS-doctrine 
mocht de eiseres niet baten. Voor onrechtmatigheid zijn in geval van louter 
aanhaken in beginsel  ─  evenals in Nederland  ─  bijkomende omstandigheden 
vereist.   
 Aanhaken aan speelde eveneens in twee procedures waarin resp. Dow Jones 
& Company en Standard & Poor's Corporation het recht werd toegekend zich te 
verzetten tegen termijncontracten die werden gebaseerd op respectievelijk de 
Dow Jones en Standard & Poor beurs-indexen.248 Beide rechterlijke colleges 
refereerden aan de `misappropriation-doctrine' en verleenden bescherming tegen 
het aanhaken aan de goodwill van deze toonaangevende beurs-indexen.249 Het 
enkele aanhaken aan c.q. overnemen van bijv. de formules waarmee deze indexen 
berekend worden kon echter via de misappropriation doctrine niet worden 
tegengegaan. Aan het ontbreken van een octrooi diende in dit verband een sterk 
preemptive effect worden toegekend, nu kennis in beginsel free as the air is.  
 Dit blijkt ook uit de beslissing van de Third Circuit Court of Appeals in 
United States Golf Ass'n v. St. Andrews Systems. Daarin werd uitgemaakt dat een 
computerbedrijf vrij was een programma met de officiële  ─  door de Golf 
Association vastgestelde  ─  formule voor het berekenen van een golf-handicap, 
op de markt te brengen.250 Het Hof kende weliswaar groot gewicht toe aan het 
ontbreken van een directe concurrentie-verhouding met de Golf Association, 

 

                                                 
246 Zie bijv. Grove Press, Inc. v. Collectors Publication, Inc., 264 F.Supp. 603 (1967), Brown/Denicola, 1985, p. 

497 terzake van de opnieuw gezette uitgave. Evenzo: Chief Justice Burger in Goldstein v. California, (412 
U.S. 546 (1973): .., petitioners and other individuals remain free to record the same compositions in precisely 
the same manner and with the same personnel as appeared on the original recording.  

247 27 N.E.2d 212 (1940). 
248 Court of Appeals, Second Circuit, Standard & Poor's Corp. v. Commodity Exchange, 683 F.2d 704 (1982); 

Supreme Court of Illinois, Board of Trade of the City of Chicago v. Dow Jones, 456 N.E.2d 84 (Ill. 1983). 
Douglas J. Baird, `Common Law Intellectual Property and the Legacy of International News Service v. 
Associated Press', The University of Chicago Law Review, (1983), p. 423- 429. 

249 Douglas J. Baird, `Common Law Intellectual Property and the Legacy of International News Service v. 
Associated Press', The University of Chicago Law Review, (1983), p. 423-429. 

250 749 F.2d 1028 (1984). 
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maar stond tevens uitvoerig stil bij de omstandigheid dat de formule `functioneel' 
was en daarom niet via unfair competition beschermd kon worden.251

 Een meer gedetailleerde beschouwing van de Amerikaanse jurisprudentie 
terzake van wat zich als `louter aanhaken' laat omschrijven gaat het bestek van 
deze verhandeling te buiten. Het zal echter geen verbazing wekken dat de 52 
jurisdicties ook op dit gebied een bonte casuïstiek de revue hebben laten passeren.  
 
 

 
251 Er bestaan echter andere uitspraken waarin aan het concurrentie-vereiste uitdrukkelijk geen gewicht is toege-

kend, zoals bijv. de beide beursindex-zaken. Vgl. ook Rudolf Callmann/(Altman), `Unfair Competition, 
Trademarks & Monopolies', 4th Ed., Callaghan, § 15.09. 
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