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producten en ICT-diensten. 
 

ICT-CONTRACTEN opstellen van en adviseren over contracten en algemene voorwaarden 
voor de ontwikkeling van software en webapplicaties, outsourcing, partnerships, Cloud 
Computing, hosting, source code escrow en offshoring 
 
ICT-GESCHILLEN bijstaan in en oplossen van geschillen en procedures over contractueel 
tekortschieten, schade en aansprakelijkheid, de uitvoering van ICT-contracten en 
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CONTACT 
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Rodezand 34 (Minervahuis III)                      contact@legalz.nl 
3011 AN ROTTERDAM                                    www.legalz.nl  
 

http://www.legalz.nl/
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Voorwoord 
 
Ontwikkelingen in en buiten de ICT-wereld leiden tot nieuwe wet- en regelgeving en 
rechtspraak. Juristen, contractmanagers en ondernemers actief in de ICT staan voor de 
uitdaging om de juridische actualiteiten te signaleren die voor hun praktijk van belang zijn. 
Deze bundel beoogt hierbij behulpzaam te zijn. 
 
In “Actualiteiten ICT-recht bij de start van 2014” is een selectie bijeengebracht van 
belangrijke actualiteiten gepubliceerd in de periode van 1 januari tot en met 31 december 
2013. De focus daarbij ligt op de gebieden Cloud Computing, internetrecht, intellectueel 
eigendom, contractenrecht, privacy en security.     
 
Deze bundel is tot stand gekomen naar aanleiding van de nieuwjaarsbijeenkomst 
“Actualiteiten ICT-recht bij de start van 2014” van de Nederlandse Beroepsvereniging voor 
Contractmanagement (NBCM) op 14 januari 2014 in Utrecht.  
 
Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan verneem ik deze gaarne. 
 
Rotterdam, 24 januari 2014     
 
Robert Grandia 
Advocatenkantoor Legalz B.V.                        
010 229 06 46  
grandia@legalz.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACTUALITEITEN ICT-RECHT 2014  PAGINA 7 

 
 
Hof ’s-Hertogbosch 26 maart 2013 (curator q.q./Vict Informatici)  
 
Door curator verlangde continuering van de Cloud Computingdienst door de 
Cloudprovider Vict teneinde de beschikking te blijven houden over de 
administratie. Het door de curator aangehaalde artikel 2:10 lid 1 BW, waaruit 
volgt dat de administratie van een rechtspersoon zodanig moet worden 
gevoerd en bewaard dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen 
kunnen worden gekend, richt zich tot het bestuur van de desbetreffende 
rechtspersoon en kan niet tegen Vict worden ingeroepen. Gegeven het feit dat 
de curator de overeenkomst tussen Retera en Vict niet gestand heeft willen 
doen, kan Vict niet worden gehouden om de voor haar uit die overeenkomst 
voortvloeiende werkzaamheden voort te zetten. Niet valt in te zien dat Vict voor 
de door de curator verlangde werkzaamheden niet de - commerciële - 
vergoeding zou mogen verlangen die door Vict en Retera daarvoor was 
overeengekomen. Geen recht op kosteloze dienstverlening.  
 
Uitspraak 
 
GERECHTSHOF ’s-HERTOGENBOSCH 
Afdeling civiel recht 
zaaknummer HD 200.106.778/01 
arrest van 26 maart 2013 
in de zaak van 
Mr. Willem Jan Berendsen, 
in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van Retera Interieurwerken B.V., 
gevestigd te [vestigingsplaats], 
appellant, 
advocaat: mr. W.M. de Bruijn te Amsterdam, 
tegen 
Vict Informatici B.V., 
gevestigd te [vestigingsplaats], 
geïntimeerde, 
advocaat: mr. R.J.M. van Dalen, 
op het bij exploot van dagvaarding van 16 april 2012 ingeleide hoger beroep van het door de 
voorzieningenrechter van de rechtbank 's-Hertogenbosch gewezen vonnis van 20 maart 
2012 tussen appellant – de curator – als eiser en geïntimeerde – Vict – als gedaagde. 
1. Het geding in eerste aanleg (zaaknr. 242299/KG ZA 12-57) 
Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar voormeld vonnis. 
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2. Het geding in hoger beroep 
2.1. Bij memorie van grieven heeft de curator onder overlegging van drie producties vier 
grieven aangevoerd en geconcludeerd tot vernietiging van het vonnis waarvan beroep en, 
kort gezegd, tot het alsnog toewijzen van zijn vorderingen. 
 
2.2. Bij memorie van antwoord heeft Vict onder overlegging van drie producties (nrs. 6, 7 en 
8) de grieven bestreden. 
 
2.3. Partijen hebben daarna de gedingstukken overgelegd en uitspraak gevraagd. 
 
3. De gronden van het hoger beroep 
Voor de tekst van de grieven wordt verwezen naar de memorie van grieven. 
 
4. De beoordeling 
4.1. Het gaat in deze zaak om het volgende. 
 
4.1.1. Bij vonnis van de rechtbank 's-Hertogenbosch van 22 september 2011 is Retera 
Interieurwerken B.V. te [vestigingsplaats] (hierna: Retera) in staat van faillissement verklaard 
met benoeming van de curator als zodanig. 
 
4.1.2. Retera maakte voor haar administratie (onder meer de voorraadadministratie, 
projectadministratie, e-mailverkeer en overige correspondentie alsmede alle basisgegevens 
ten behoeve van de (financiële) administratie), gebruik van zogenaamde cloud computing, 
waarbij de informatie niet wordt opgeslagen op eigen gegevensdragers, maar op zich elders 
bevindende, externe servers. 
 
4.1.3. Retera had ten behoeve van de cloud computing sinds (in ieder geval) het jaar 2000 
met Vict een overeenkomst gesloten. Medewerkers van Retera konden via internet inloggen 
op software van Vict, VOffice genaamd, die uitsluitend centraal geïnstalleerd is op de server 
van Vict. Van daaruit bestond toegang tot de administratie van Retera. Retera betaalde aan 
Vict voor de geleverde diensten een periodieke vergoeding. Met ingang van 1 januari 2010 is 
daarvoor een bedrag van € 1.473,75 per maand overeengekomen (productie 2 inleidende 
dagvaarding). 
 
4.1.4. Nadat een betalingsachterstand was ontstaan in de maandelijks overeengekomen 
vergoeding voor de door Vict geleverde diensten en na het faillissement van Retera heeft 
Vict haar dienstverlening op 7 oktober 2011 gestaakt. Als gevolg daarvan heeft de curator 
vanaf die datum geen toegang meer tot de administratie van Retera zoals die is opgeslagen 
op de externe servers van Vict. 
 
4.1.5. Bij e-mail van 11 oktober 2011 (productie 3 inleidende dagvaarding) schrijft Vict aan 
de curator: "(…) Alle databases hebben we bevroren. Nu moeten we server installeren, 
operating systemen installeren, VOffice software installeren en daarna de databases weer 
koppelen. Hierdoor heb je een werkend VOffice systeem met alle databases zoals projecten, 
voorraad, uren, acties, agenda, uitleen, mail, werknemers, bestanden, bijlage etc etc 
We willen dit aanbieden voor eenmalig 3.000,- bij opdracht en 1.000,- euro per maand. (…)." 
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2.1. De curator vordert, verkort weergegeven, veroordeling van Vict om binnen vijf dagen en 
op zijn eerste verzoek de curator en/of zijn medewerker onbelemmerde toegang te 
verschaffen tot de administratie van Retera, en wel: 
a. op zodanig leesbare wijze dat alle rechten en verplichtingen van Retera gekend kunnen 
worden zoals bedoeld in artikel 2:10 BW; 
b. onder afgifte van zodanige informatie zoals wachtwoord en gebruikersnaam nodig om via 
cloud computing onbeperkte, ongestoorde en op leesbare wijze toegang te krijgen tot de 
administratie van Retera, zoals voorheen geboden aan laatstgenoemde; 
c. met verlening op eerste verzoek van alle door de curator noodzakelijk geachte 
medewerking; 
d. voor de duur van de afwikkeling van het faillissement van Retera, althans voor de duur 
van een in goede justitie te bepalen termijn; 
e. op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 2.500,- per (gedeelte van een) dag. 
 
De curator vordert voorts Vict te verbieden om voor de uitvoering van het onder a tot en 
met e gevorderde aan de curator kosten in rekening te brengen (primair), dan wel Vict te 
verbieden een hogere kostenvergoeding te eisen dan een redelijke vergoeding voor de 
werkelijke kosten, voldoende gespecificeerd en gemaximeerd op € 17,- althans € 25,- per 
maand, althans een in goede justitie te bepalen vergoeding, alsmede Vict te gebieden te 
dulden dat deze kosten voor de duur van het faillissement beschouwd worden als algemene 
faillissementskosten en Vict te verbieden haar rechten als boedelschuldeiser uit te oefenen 
tot het faillissement is afgewikkeld, althans voor de duur van een in goede justitie te bepalen 
termijn (subsidiair). 
 
2.2.De curator heeft ter onderbouwing van zijn vorderingen aangevoerd, kort weergegeven, 
dat het voor een goede afwikkeling van het faillissement van Retera noodzakelijk is dat hij 
inzage heeft in de administratie van Retera. Om die administratie geordend en leesbaar te 
kunnen raadplegen dient de curator in te kunnen loggen op de software van Vict. Nu de 
curator recht heeft op toegang tot de administratie in het belang van de gezamenlijke 
schuldeisers en uit hoofde van zijn wettelijke taken, meer in het bijzonder de artikelen 92 en 
93a van de Faillissementswet (Fw), heeft de curator er recht en spoedeisend belang bij, zo 
voert hij aan, dat Vict hem daartoe in de gelegenheid stelt. Voor zover de curator al een 
onkostenvergoeding aan Vict verschuldigd zou zijn - hetgeen de curator betwist - dan dient 
die vergoeding reëel te zijn en voldoende te zijn onderbouwd. Het door Vict voor haar 
diensten gevraagde bedrag voldoet daar niet aan, aldus de curator. 
 
2.2.Vict heeft gemotiveerd verweer gevoerd tegen de vorderingen. 
 
2.3.Bij het bestreden vonnis heeft de voorzieningenrechter de vorderingen afgewezen. De 
voorzieningenrechter heeft daartoe overwogen, kort weergegeven, dat aan de curator 
weliswaar op grond van genoemde artikelen van de Faillissementswet vergaande 
bevoegdheden toekomen ten aanzien van het verkrijgen van toegang tot de administratie 
van een gefailleerde, waarbij ook de belangen van derden in het geding kunnen komen en 
die belangen in sommige gevallen moeten wijken voor de belangen van de curator, maar dat 
die bevoegdheden niet zo ver reiken dat de curator aanspraak kan maken op meer dan de 
enkele verstrekking van (leesbare) administratieve gegevens. 
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Voor zover er diensten van Vict zijn vereist om die gegevens bruikbaar te maken - in het 
onderhavige geval betreft het enkele tienduizenden, ongeordende pagina's - zal de curator 
voor die diensten hebben te betalen, aldus de voorzieningenrechter. 
 
3.1.De grieven hebben de strekking het geding in volle omvang aan het hof ter beoordeling 
voor te leggen. In dat kader overweegt het hof als volgt. 
 
3.2.Vaststaat dat de enkele op een harddisk of andere gegevensdrager ter beschikking 
gestelde gegevens betreffende de financiële administratie van Retera, zoals Vict heeft 
aangeboden, onbruikbaar zijn. Slechts met behulp van de software van Vict, VOffice, kan 
structuur worden aangebracht in die omvangrijke en gefragmenteerde informatie. Ter 
vergelijking kan worden gedacht aan alle telefoonboeken van Nederland die door een 
shredder zijn gegaan; alles staat erop, maar de verbanden zijn weg, aldus Vict in een e-mail 
aan de curator van 24 oktober 2011 (productie 3 inleidende dagvaarding), door de curator 
geciteerd in punt 35 van de inleidende dagvaarding. De onbegrijpelijke en onleesbare 
stroom aan informatie wordt eerst inzichtelijk en bruikbaar indien de door Vict geleverde 
software en diensten kunnen worden benut. 
 
3.3.De faillietverklaring van Retera heeft in beginsel geen gevolgen gehad voor de tussen 
Retera en Vict gesloten overeenkomst; de rechten en verplichtingen van de partijen bij die 
overeenkomst zijn door de faillietverklaring op zichzelf niet gewijzigd. 
Ervan uitgaande dat op het moment van de faillietverklaring een betalingsachterstand 
bestond en Vict nog informatie van Retera onder zich had, deed zich de situatie voor als 
beschreven in artikel 37 Fw. Dit artikel bepaalt dat, indien partijen bij een wederkerige 
overeenkomst ten tijde van het faillissement van één van hen, hun verplichtingen over en 
weer nog niet volledig zijn nagekomen, de wederpartij de curator een redelijke termijn kan 
stellen waarbinnen deze dient te verklaren of hij bereid is de overeenkomst gestand te doen. 
Het tweede lid van dat artikel bepaalt dat de curator, zo hij zich daartoe bereid verklaart, 
verplicht is om zekerheid te stellen voor de nakoming van de overeenkomst. Verklaart de 
curator zich echter niet bereid om de overeenkomst gestand te doen, dan verliest hij 
krachtens het eerste lid de bevoegdheid om zijnerzijds nakoming te vorderen. 
 
Het stond de curator derhalve in beginsel vrij die overeenkomst gestand te doen, zulks 
uiteraard tegen betaling van de overeengekomen maandelijkse vergoeding. In dat geval had 
op de oude voet gebruik gemaakt kunnen blijven worden van de diensten van Vict. 
De curator heeft van die mogelijkheid echter geen gebruik willen maken, althans niet na 7 
oktober 2011. Hij heeft zich met een beroep op de artikelen 92 en 93a Fw op het standpunt 
gesteld dat hem die diensten in het belang van de boedel om niet, althans tegen een veel 
lagere (kosten)vergoeding, ter beschikking gesteld dienden te worden. 
 
3.4. Op grond van artikel 92 Fw dient de curator, teneinde te voorkomen dat de schuldenaar 
goederen aan de boedel onttrekt of de administratie verandert, onmiddellijk na zijn 
benoeming - onder meer - de administratie en alle aanwezige informatie daarover veilig te 
stellen voor zijn latere onderzoek daarvan in het belang van de boedel. Er gaat derhalve een 
conservatoire werking van deze taak en bevoegdheid uit. 
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Tot de in het artikel genoemde bescheiden en andere gegevensdragers behoren tevens 
digitale bestanden waarop zich dergelijke informatie bevindt. 
 
In (met name) de vierde afdeling van de eerste titel van de Faillissementswet ligt besloten 
dat de gefailleerde in het belang van zijn schuldeisers gehouden is in persoon aan het beheer 
en de vereffening van de boedel alle vereiste medewerking te verlenen. Het betreft derhalve 
een bevoegdheid die in beginsel slechts jegens de failliet kan worden uitgeoefend, ten 
aanzien van aan de failliet in eigendom toebehorende bescheiden en andere 
gegevensdragers, welke bevoegdheid de failliet zich moet laten welgevallen. Dat dit hof bij 
arrest van 2 november 2010 (JOR 2012, 54) heeft beslist dat in dat specifieke geval de 
zakelijke informatie die zich bevond op een laptop die in eigendom toebehoorde aan een 
bedrijfsjurist in dienst van de failliet, maar die zich bevond op het bedrijf van de failliet, door 
de curator op grond van laatstgenoemd artikel kon worden veiliggesteld (niet de laptop zelf), 
doet aan dit uitgangspunt niet af. 
 
3.5. In het onderhavige geval betreft het echter niet het loutere veiligstellen van gegevens 
dat naar omstandigheden ook door derden moet worden gedoogd dan wel toegelaten. De 
curator heeft niet, althans onvoldoende gemotiveerd bestreden dat om te voldoen aan de 
wens van de curator het noodzakelijk is dat Vict, zoals zij bij e-mail van 11 oktober 2011 aan 
de curator heeft medegedeeld (productie 3 bij inleidende dagvaarding), de server, operating 
systems en de VOffice-software opnieuw installeert en de databases koppelt, waarna de 
(server)omgeving draaiend moet worden gehouden. Er zijn derhalve niet onaanzienlijke tijd 
en moeite verbonden aan de wens van de curator om de zich onder Vict bevindende 
informatie leesbaar en geordend aan hem ter beschikking te stellen. 
 
Het door de curator aangehaalde artikel 2:10 lid 1 BW (punt 45 memorie van grieven), 
waaruit volgt dat de administratie van een rechtspersoon zodanig moet worden gevoerd en 
bewaard dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen kunnen worden gekend, richt 
zich tot het bestuur van de desbetreffende rechtspersoon en kan niet tegen Vict worden 
ingeroepen, nog afgezien van de vraag of daarvan in casu geen sprake zou zijn bij een 
administratie via cloud computing. 
 
3.6. Bij de beantwoording van de vraag hoe ver de bevoegdheden reiken die de wetgever 
aan de curator heeft toegekend teneinde hem in de gelegenheid stellen zijn taak als curator 
uit te oefenen, past terughoudendheid. De door de curator gemaakte vergelijking met de 
bevoegdheden die ingevolge de artikelen 47 en 48 van de Algemene wet inzake 
rijksbelastingen aan de daarin bedoelde inspecteur zijn toegekend, kan hem daarom niet 
baten. 
 
Gelet op die gepaste terughoudendheid kunnen ook uit artikel 93a Fw geen andere 
bevoegdheden worden afgeleid dan dat de curator toegang heeft tot elke plaats voor zover 
dat voor de vervulling van zijn taak noodzakelijk is. 
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3.7. Gegeven het feit dat de curator de overeenkomst tussen Retera en Vict niet gestand 
heeft willen doen, kan Vict naar het voorlopig oordeel van het hof, gelet op het hiervoor 
overwogene, niet worden gehouden om de voor haar uit die overeenkomst voortvloeiende 
werkzaamheden toch voort te zetten. De artikelen 92 en/of 93a Fw noodzaken Vict daartoe 
in ieder geval niet. Niet valt in te zien dat Vict voor de door de curator verlangde 
werkzaamheden niet de - commerciële - vergoeding zou mogen verlangen die door Vict en 
Retera daarvoor was overeengekomen. Evenals de voorzieningenrechter is het hof 
voorshands van oordeel dat de curator geen recht heeft op kosteloze dienstverlening of 
dienstverlening tegen een zeer geringe vergoeding die niet in verhouding staat met de 
tussen Vict en Retera daarvoor overeengekomen prijs. Een belangenafweging kan niet tot 
een ander oordeel leiden. 
 
3.8. Gezien het voorgaande falen de grieven en zal het bestreden vonnis worden 
bekrachtigd. Als de in het ongelijk gestelde partij zal de curator in de proceskosten van het 
hoger beroep worden veroordeeld. 
 
4. De uitspraak 
Het hof: 
bekrachtigt het vonnis waarvan beroep; 
veroordeelt de curator in de proceskosten van het hoger beroep, welke kosten tot op heden 
aan de zijde van Vict worden begroot op € 666,- aan griffierecht en op € 894,- aan salaris 
advocaat; 
verklaart deze kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad. 
Dit arrest is gewezen door mrs. H.A.G. Fikkers, C.N.M. Antens en L.R. van Harinxma thoe 
Slooten en is in het openbaar uitgesproken door de rolraadsheer op 26 maart 2013. 
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Hoge Raad 13 september 2013 (Unify Group Holding) 
 
Beslag in de cloud en verstrekking van inloggegevens. Indien tijdens de 
tenuitvoerlegging van het beslagverlof redelijke gronden blijken te bestaan om 
te vermoeden dat de beslagene of de derde digitale bestanden elders dan op 
een aangetroffen gegevensdrager (bijvoorbeeld ‘in the cloud’) bewaart, en dat 
deze bestanden vallen onder het beslagverlof, dienen deze bestanden voor de 
deurwaarder toegankelijk te worden gemaakt.  
 
Uitspraak 
13 september 2013 
Eerste Kamer 
nr. 12/05529 
EV/LZ 
Hoge Raad der Nederlanden 
Arrest 
in de zaak van: 
[eiseres], 
gevestigd te [vestigingsplaats], 
EISERES in eerste aanleg, 
niet verschenen in de prejudiciële procedure, 
t e g e n 

1. [gedaagde 1], 
wonende te [woonplaats], 

2. [gedaagde 2], 
wonende te [woonplaats], 

GEDAAGDEN in eerste aanleg, 
niet verschenen in de prejudiciële procedure. 
Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als [eiseres] en [gedaagden] 
 
1 Het geding in feitelijke instantie 
Voor het verloop van het geding in feitelijke instantie verwijst de Hoge Raad naar de 
tussenbeschikking in de zaak 526958/KG RK 12-2482 HJ/CB van de voorzieningenrechter van 
de rechtbank Amsterdam van 4 december 2012. 
De tussenbeschikking van de voorzieningenrechter is aan deze beschikking gehecht. 
 
2 De prejudiciële procedure 
Bij voornoemde tussenbeschikking heeft de voorzieningenrechter bepaald dat aan de Hoge 
Raad op de voet van art. 392 Rv de in de tussenbeschikking onder 4.6 omschreven vragen 
worden gesteld.  
[eiseres] en [gedaagden] hebben geen schriftelijke opmerkingen als bedoeld in art. 393 lid 1 
Rv ingediend.  
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Na daartoe desgevraagd in de gelegenheid te zijn gesteld, heeft mr. M.A.J.G. Janssen, 
advocaat bij de Hoge Raad, namens de Koninklijke Beroepsorganisatie van 
Gerechtsdeurwaarders op de voet van art. 393 lid 2 Rv schriftelijke opmerkingen ingediend. 
Mr. F.E. Vermeulen, advocaat bij de Hoge Raad, heeft namens de Nederlandse Vereniging 
van Banken eveneens schriftelijke opmerkingen ingediend. 
De conclusie van de Advocaat-Generaal E.M. Wesseling-van Gent strekt tot beantwoording 
van de aan de Hoge Raad voorgelegde prejudiciële vragen in de onder 2.29, 2.33 en 2.44 van 
de conclusie aangegeven zin. 
Mr. Vermeulen heeft bij brief van 8 mei 2013 op die conclusie gereageerd.  
 
3 Beantwoording van de prejudiciële vragen 
3.1. Bij de beantwoording van de prejudiciële vragen gaat de Hoge Raad uit van de volgende 
door de voorzieningenrechter voorshands vastgestelde feiten. 
( i) [eiseres] houdt zich bezig met beleggingen. Zij heeft in een aantal tranches een bedrag 
van ruim € 17 miljoen geïnvesteerd in Unify Group Holding B.V. (hierna UGH). Uiteindelijk 
betrof ruim € 14 miljoen van dit bedrag deelnemingen, en ruim € 3 miljoen geldleningen aan 
UGH en háár deelnemingen. [eiseres] bezat 67% van de aandelen UGH. 
(ii) UGH richtte zich op de telecommunicatie. Zij had een netwerk opgezet voor het routeren 
van mobiele telefoongesprekken, met behulp waarvan gebruikers in het buitenland tegen 
lokaal tarief konden bellen. 
(iii) [gedaagde 1] bezat 31,7% van de aandelen in UGH en was tevens bestuurder van die 
vennootschap. [gedaagde 2] was sales manager daarvan. 
(iv) UGH heeft in de jaren 2009-2011 grote verliezen geleden. Haar bestuurder achtte 
samenwerking met andere partijen nodig om de continuïteit te waarborgen.  
In september 2011 hebben [gedaagde 1] en [gedaagde 2] namens UGH overeenstemming 
bereikt met Itel, dat laatstgenoemde het belang van [eiseres] in UGH zou overnemen voor 
een bedrag van € 3 miljoen. Itel zou tevens € 4 miljoen aan werkkapitaal in UGH storten. 
( v) De verkoop van UGH aan Itel is niet doorgegaan. 
Aan UGH is op 1 december 2011 surseance van betaling verleend. Op 13 december 2011 is 
zij failliet verklaard. 
(vi) [eiseres] stelt dat [gedaagde 1] en [gedaagde 2] vertrouwelijke of onjuiste informatie aan 
Itel hebben verstrekt, als gevolg waarvan de transactie met Itel niet is doorgegaan. Volgens 
[eiseres] hebben [gedaagde 1] en [gedaagde 2] dit gedaan om zichzelf te bevoordelen. 
(vii) Tijdens een bespreking heeft [gedaagde 2] verklaard over 16.000 e-mails te beschikken 
die zijn gelijk zouden aantonen. [gedaagde 2] was echter niet bereid deze e-mails aan 
[eiseres] af te staan. 
 
3.2. [eiseres] heeft de rechtbank op de voet van art. 730 in verbinding met 843a Rv verlof 
verzocht om ten laste van [gedaagde 1] en [gedaagde 2] bewijsbeslag te mogen leggen, met 
name op de meergenoemde 16.000 e-mails, met gerechtelijke bewaring op de voet van art. 
709 Rv.  
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De voorzieningenrechter heeft, na (de advocaat van) [eiseres] te hebben gehoord en zonder 
[gedaagde 1] en [gedaagde 2] te horen, voorlopig verlof verleend om bewijsbeslag te leggen 
op de in het verzoekschrift omschreven gegevensdragers en bescheiden die zich bevinden in 
de woningen van [gedaagde 1] en [gedaagde 2]. Vervolgens is op 6 november 2012 het 
bewijsbeslag gelegd. Daarop heeft de voorzieningenrechter, alvorens een oordeel uit te 
spreken over de vraag of het verlof definitief zou worden verleend, beide partijen en hun 
raadslieden in de gelegenheid gesteld zich uit te laten over zijn voornemen prejudiciële 
vragen aan de Hoge Raad te stellen, alsmede over de inhoud van de te stellen vragen. 
Daarna heeft de voorzieningenrechter, met aanhouding van iedere verdere beslissing, en 
met instemming van de raadslieden van beide partijen, op de voet van art. 392 lid 1 Rv de 
volgende prejudiciële vragen aan de Hoge Raad voorgelegd: 
“1. Volgens artikel 1019b lid 1 jo. 1019c lid 1 Wetboek van burgerlijke rechtsvordering (Rv) 
kan bewijsbeslag gelegd worden in zaken met betrekking tot intellectuele eigendom. Bestaat 
in zaken die niet vallen onder deze bepalingen (‘niet IE-zaken’) ook de mogelijkheid voor het 
leggen van een bewijsbeslag? 
 
2.1. Indien bewijsbeslag in niet IE-zaken mogelijk is, moet er dan bijzondere 
terughoudendheid worden betracht bij het leggen van bewijsbeslag in woonhuizen? En als 
dit zo is, dient de voorzieningenrechter daarvoor in zijn beslagverlof bijzondere bepalingen 
op te nemen? 
 
2.2. Indien bewijsbeslag in een woonhuis mogelijk is, is toetsing aan het 
bepaaldheidscriterium conform 843a Rv dan vereist bij het verlenen van verlof voor een 
conservatoir bewijsbeslag? En als dit zo is, mag dan enkel op deze bepaalde bescheiden 
conservatoir bewijsbeslag worden gelegd? 
 
3.1. Dient de voorzieningenrechter bij de beslaglegging (in geval van bewijsbeslag in niet IE-
zaken) aanwezig te zijn? Zo ja, geldt dit altijd of alleen als het gaat om beslag in woonhuizen?  
Zo nee, dient hij zich dan beschikbaar te houden voor vragen of problemen die zich tijdens 
de beslaglegging voordoen? 
 
3.2. Kan bij het verlenen van het conservatoir beslag iedere willekeurige IT-specialist 
aangewezen worden? 
 
4. Artikel 392 lid 5 Rv bepaalt: 
“De rechter houdt de beslissing op de eis of het verzoek aan totdat een afschrift van de 
beslissing van de Hoge Raad is ontvangen.” 
Is met deze bepaling verenigbaar dat als de spoedeisendheid van een verzoek dit vereist, het 
verzoek voorlopig wordt toegewezen, waarbij de definitieve beslissing wordt aangehouden 
in afwachting van het antwoord van de Hoge Raad op de te stellen prejudiciële vraag? 
 
5. Is het de deurwaarder toegestaan twee verschillende versies van het proces verbaal van 
beslaglegging op te maken? 
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6. Bestaat voor de beslagene een verplichting om mee te werken aan de beslaglegging in die 
zin dat hij verplicht is het in het verlof bedoelde bewijsmateriaal toegankelijk te maken voor 
beslaglegging door het verstrekken van gebruikersnamen, wachtwoorden, etc.? 
Zo ja, bestaat die verplichting reeds in het stadium van de beslaglegging of ontstaat deze 
verplichting pas nadat in het kader van artikel 843a Rv is bepaald in welk deel van het 
beslagen materiaal inzage mag worden genomen?” 
 
3.3.1. Voordat de door de voorzieningenrechter gestelde vragen worden beantwoord, wordt 
het volgende opgemerkt over de toelaatbaarheid van bewijsbeslag naar Nederlands recht, 
en over de voorwaarden waaraan in dat verband moet worden voldaan.  
 
3.3.2. Een bewijsbeslag is een ingrijpend dwangmiddel waardoor onder omstandigheden aan 
de wederpartij of de derde onder wie het beslag wordt gelegd, aanzienlijke hinder of schade 
kan worden toegebracht. Beslaglegging is niet steeds nodig om tegemoet te komen aan de 
belangen van de verzoeker. Indien immers een partij voor het bewijs van haar stellingen is 
aangewezen op de medewerking van haar wederpartij, en deze die medewerking zonder 
voldoende grond weigert, kan de in de in de hoofdzaak oordelende rechter, mede gelet op 
art. 21 Rv, daaruit de gevolgtrekking maken die hij geraden acht.  
 
3.3.3. Uit het recht van de ons omringende landen blijkt dat de vraag of een zodanig beslag 
mag worden gelegd en zo ja, onder welke voorwaarden, uiteenlopend kan worden 
beantwoord. Om die reden zou het de voorkeur hebben verdiend dat de wetgever de in dit 
kader van belang zijnde afwegingen en keuzes had gemaakt.  
 
3.4.1. De minister heeft echter in het kader van het wetsvoorstel “Aanpassing van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de wijziging van het recht op 
inzage, afschrift of uittreksel van bescheiden” over het bewijsbeslag onder meer opgemerkt: 
“(…) dat het voorgestelde recht op inzage, afschrift of uittreksel van bescheiden de in de 
praktijk ontwikkelde mogelijkheid conservatoir beslag tot afgifte op bescheiden te leggen 
om daarvan een afschrift ter bescherming van bewijs ex artikel 730 Rv te verkrijgen, onverlet 
laat. Voor het verkrijgen van inzage, afschrift of uittreksel van de beslagen bescheiden is 
vervolgens telkens een rechterlijke machtiging vereist. Wordt het beslag achteraf 
onrechtmatig geoordeeld, dan is de beslaglegger in beginsel schadeplichtig.” 
(…) 
“Een enkele keer hebben de reacties niet tot de gewenste aanpassing aanleiding gegeven. In 
dat verband mag de suggestie het bewijsbeslag in de wet te regelen niet onvermeld blijven. 
Volgens de regering gaat het om een afzonderlijk onderwerp, dat anders dan het recht op 
afschrift van bescheiden, niet zo ver gaat dat daaronder ook de afgifte van roerende zaken 
en DNA kunnen worden begrepen, en waarvan de regeling alleen daarom al, mochten er 
inderdaad problemen bestaan die een wettelijke oplossing behoeven, bij voorkeur geschiedt 
in zijn eigen specifieke context. Op dit moment geeft de wetgever er de voorkeur aan de 
ontwikkelingen in de praktijk af te wachten.” (Kamerstukken II, 2011-2012, 33 079, nr. 3, p. 5 
en 7-8) 
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3.4.2. Met deze opmerkingen van de minister stemt overeen dat de mogelijkheid om ook in 
niet-IE-zaken bewijsbeslag te leggen, door de meerderheid van de rechtsgeleerde schrijvers 
en ook door de meeste feitenrechters die zich hierover hebben uitgesproken, wordt 
aanvaard, zoals blijkt uit de conclusie van de Advocaat-Generaal, nrs. 2.3-2.13.  
 
3.4.3. Uit de arresten van het EHRM van 30 maart 1989 (Chappell/Verenigd Koninkrijk, no. 
10461/83, ECLI:NL:XX:1989:AD0700, NJ 1991/522) en 16 december 1992 (Niemitz/Duitsland, 
no. 13710/88, ECLI:NL:XX:1992:AD1800, NJ 1993/400) volgt dat een zodanig beslag niet in 
strijd hoeft te komen met art. 8 EVRM.  
 
3.5. Omdat de wetgever, blijkens het hiervoor in 3.4.1 vermelde citaat, kennelijk de voorkeur 
eraan geeft de ontwikkelingen in de praktijk af te wachten, zal de  
Hoge Raad de noodzakelijke afwegingen en keuzes ten dele zelf maken. Deze strekken ertoe 
het bewijsbeslag, dat toelaatbaar wordt geacht, met adequate en effectieve waarborgen te 
omringen, en willekeurige inmenging en misbruik te voorkomen, en om ervoor te zorgen dat 
eventuele schadelijke gevolgen daarvan voor de wederpartij of de derde onder wie de 
beslaglegging plaatsvindt, binnen redelijke grenzen blijven. De hierna te vermelden regels 
laten de voorzieningenrechter de ruimte daaraan toepassing te geven op een wijze waarop 
aan de zojuist vermelde strekking recht wordt gedaan. 
 
3.6.1. Mede gelet op het voren overwogene moet worden aangenomen dat de art. 730 en 
843a Rv voldoende grondslag bieden voor het leggen van een bewijsbeslag ook in niet-IE-
zaken; de art. 1019a leden 1 en 3, 1019b leden 3 en 4 en 1019c Rv zijn, voor zover nodig, 
overeenkomstig van toepassing. Dit betekent dat de beslaglegging slechts kan plaatsvinden 
onder de in art. 843a Rv gestelde voorwaarden en dus ook dat zij slechts betrekking kan 
hebben op "bescheiden" in de zin van die bepaling (waaronder overigens mede digitale 
bestanden kunnen worden begrepen, met dien verstande dat de mogelijkheid bestaat dat 
daarvan onder toezicht van de deurwaarder ter plaatse kopieën worden gemaakt, die dan in 
beslag worden genomen). Zij kan, indien noodzakelijk, tevens de voorwerpen betreffen 
waarin, of de gegevensdragers waarop deze bescheiden zich bevinden. 
 
3.6.2. Het rechterlijke verlof om het bewijsbeslag te leggen geeft geen verdergaande 
aanspraken dan de bewaring van de in beslag genomen bescheiden; noch dit verlof, noch de 
beslaglegging zelf geeft de beslaglegger dan ook recht op afgifte, inzage of afschrift. De 
verzoeker ontleent aan het verlof ook niet het recht bij de beslaglegging aanwezig te zijn 
(art. 702 lid 1 in verbinding met 443 lid 2 Rv). 
 
3.6.3. Onder omstandigheden kunnen deze bescheiden, ter plaatse gemaakte kopieën 
daaronder begrepen, ter gerechtelijke bewaring worden afgegeven, zulks met inachtneming 
van het bepaalde in art. 709 Rv. 
 
3.7.1. In het inleidende verzoekschrift dienen de in beslag te nemen bescheiden zo precies te 
worden omschreven als in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van de verzoeker kan 
worden verlangd, omdat de beslaglegging niet mag ontaarden in een fishing expedition. In 
het verzoekschrift dient zowel de rechtsbetrekking te worden gesteld met het oog waarop 
het verlof wordt gevraagd, als de identiteit van de wederpartij of de derde onder wie het 
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beslag moet worden gelegd. Voorts dient de verzoeker zijn belang bij de beslaglegging 
voldoende aannemelijk te maken, alsmede feiten en omstandigheden waaruit volgt dat de 
beslaglegging met het oog daarop noodzakelijk is. Daartoe is nodig dat gegronde vrees 
bestaat dat de betrokken bescheiden anders verloren gaan, en dat de beoogde 
bewijsvoering niet op andere, voor de beslagene minder ingrijpende wijze kan plaatsvinden 
(zie de MvT bij art. 1019b Rv, Kamerstukken II 2005/06, 30 392, nr. 3,p. 20: de keuze van de 
maatregelen dient te worden geleid door overwegingen van proportionaliteit en 
subsidiariteit). De verzoeker dient ook te vermelden of een eis in de hoofdzaak is of wordt 
ingesteld, en aannemelijk te maken dat de in beslag te nemen bescheiden zich onder de 
wederpartij of de derde bevinden (zie ook art. 444a lid 1 Rv). 
 
3.7.2. Het verlof wordt zo nodig gegeven zonder dat de wederpartij wordt gehoord, met 
name indien het aannemelijk is dat uitstel de verzoeker onherstelbare schade zal 
berokkenen of indien er een aantoonbaar gevaar voor verduistering of verlies van bewijs 
bestaat (vgl. art. 1019b lid 3 BW). 
 
3.7.3. Verlof voor de beslaglegging wordt niet gegeven indien de bescherming van de 
eventuele vertrouwelijkheid van de in beslag te nemen bescheiden onvoldoende is 
gewaarborgd (vgl. art. 1019b lid 4 Rv). Verder kan de voorzieningenrechter, met name indien 
hij het verlof verleent zonder dat de wederpartij wordt gehoord, aan het verlof - met 
overeenkomstige toepassing van art. 701 Rv - de voorwaarde verbinden dat de beslaglegger 
zekerheid stelt ter zake van de schade die hij heeft te vergoeden indien het beslag 
onrechtmatig blijkt te zijn.  
 
3.7.4. De met de executie van het verlof belaste deurwaarder heeft ter inbeslagneming 
toegang tot elke plaats, voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van zijn taak nodig is, 
zulks met inachtneming van de art. 444-444b Rv, welke bepalingen overeenkomstig van 
toepassing zijn op het conservatoire beslag (art. 712 en 734 Rv), en ook op het bewijsbeslag. 
 
3.8. Mede in het licht van het vorenoverwogene, kunnen de door de voorzieningenrechter 
gestelde vragen als volgt worden beantwoord. 
 
3.9.1. Vraag 1 wordt bevestigend beantwoord, met inachtneming van hetgeen hiervoor in  
 
3.6.1-3.7.4 is overwogen. 
 
3.9.2. Vraag 2.1 moet aldus worden beantwoord dat aan de stelplicht van degene die verlof 
vraagt om bewijsbeslag te leggen, hoge eisen moeten worden gesteld. Indien het verlof 
wordt verleend, geldt wat betreft de omstandigheid dat het beslag in een woning moet 
worden gelegd, dat de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit meebrengen dat het 
privéleven en het familie- en gezinsleven van degene onder wie het beslag wordt gelegd, 
zoveel mogelijk worden gerespecteerd.  
De voorzieningenrechter kan op de omstandigheden van het geval toegesneden 
voorwaarden in zijn uitspraak opnemen.  
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3.9.3. Vraag 2.2 wordt in die zin beantwoord dat, zoals volgt uit hetgeen hiervoor in 3.6.1 is 
overwogen, het verzoek steeds mede dient te worden getoetst aan de criteria van art. 843a 
Rv, dus ook in het geval van beslaglegging in een woning. Het beslag mag slechts worden 
gelegd op de in het verzoekschrift omschreven bescheiden (zie hiervoor in 3.7.1). 
 
3.9.4. Vraag 3.1 leent zich niet voor beantwoording omdat de noodzakelijke waarborgen 
voor de beslagene in verschillende richtingen kunnen worden gezocht, bijvoorbeeld door de 
beslaglegger te verplichten tot zekerheidstelling voor de door hem eventueel verschuldigde 
schadevergoeding, of door toezicht van de voorzieningenrechter die het verlof voor de 
beslaglegging heeft gegeven, of doordat de advocaat van de beslaglegger bij de 
beslaglegging aanwezig moet zijn en de beslaglegging, nadat conserverende maatregelen 
zijn genomen, geen voortgang vindt voordat ook een advocaat of andere 
vertrouwenspersoon van de beslagene ter plaatse aanwezig is, of door een combinatie van 
deze of andere maatregelen. 
 
Overigens verdient opmerking dat de voorzieningenrechter zitting houdt op alle dagen en 
alle uren zodat hij, indien zich bij de beslaglegging problemen voordoen, op zeer korte 
termijn benaderd moet kunnen worden. 
 
3.9.5. Vraag 3.2 is klaarblijkelijk gericht op de bescherming van de belangen van de 
beslagene bij beslag op digitale bestanden in verband met de mogelijkheid dat, indien de 
deurwaarder die het beslag legt wordt vergezeld door een "willekeurige IT-specialist", de 
vereiste vertrouwelijkheid niet per se voldoende is gewaarborgd. 
 
De vraag leent zich niet voor beantwoording in algemene zin. De vereiste vertrouwelijkheid 
kan immers op diverse wijzen worden gewaarborgd, bijvoorbeeld door invoering van een 
certificeringsstelsel, en het is niet aan de rechter om zulke keuzes in algemene zin te maken. 
De voorzieningenrechter dient een beslissing te nemen met inachtneming van alle 
omstandigheden van het geval. 
 
3.9.6. Vraag 4 wordt aldus verstaan dat zij erop is gericht duidelijkheid erover te verkrijgen 
of de in het onderhavige geval gevolgde procedure, zoals hiervoor in 3.2 omschreven, 
aanvaardbaar is.  
 
Het antwoord op deze vraag luidt bevestigend.  
 
De door de voorzieningenrechter gevolgde procedure is in een spoedeisend geval als het 
onderhavige verenigbaar met de in de vraag genoemde wetsbepaling. 
 
3.9.7. Vraag 5 dient aldus te worden beantwoord dat het de deurwaarder is toegestaan om, 
als daartoe aanleiding is, twee verschillende processen-verbaal van beslaglegging op te 
maken; een proces-verbaal dat is bestemd voor de verzoeker, waarin de in beslag genomen 
bescheiden slechts globaal zijn omschreven, en een proces-verbaal dat is bestemd voor 
diens wederpartij en, eventueel, de derde onder wie het beslag is gelegd, dat een 
gedetailleerde omschrijving van deze bescheiden bevat. Aanleiding hiertoe bestaat met 
name indien het beslag ook vertrouwelijke bescheiden omvat of kan omvatten.  
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3.9.8. Bij de beantwoording van vraag 6 ten slotte wordt het volgende vooropgesteld. De in 
de vraag bedoelde medewerkingsplicht heeft betrekking op de tenuitvoerlegging door de 
deurwaarder van het door de voorzieningenrechter gegeven verlof tot beslaglegging. Zij 
moet worden onderscheiden van de op de voet van art. 843a Rv te beoordelen vraag of, en 
zo ja in hoeverre, de beslaglegger inzage, afschrift of uittreksel van de in beslag genomen 
bescheiden wordt verschaft.  
 
De medewerkingsplicht waarop de vraag betrekking heeft, betreft de tenuitvoerlegging van 
het beslagverlof.  
 
3.9.9. Een medewerkingsplicht als hier bedoeld hoeft niet te worden aangenomen indien 
tijdens de beslaglegging een gegevensdrager wordt aangetroffen waarop een of meer 
versleutelde of met een toegangscode beschermde bestanden staan. Indien redelijke grond 
bestaat om te vermoeden dat deze bestanden zijn aan te merken als bescheiden in de zin 
van het beslagverlof, kan de deurwaarder deze gegevensdrager zelf in beslag nemen indien 
de bestanden niet voor hem toegankelijk worden gemaakt. De rechter in de hoofdzaak 
beoordeelt of de wederpartij of de derde is gehouden de toegang tot de bestanden te 
verschaffen; hetzelfde geldt voor de consequenties voor het geval dit ten onrechte wordt 
geweigerd. 
 
3.9.10. Indien tijdens de tenuitvoerlegging van het beslagverlof echter redelijke gronden 
blijken te bestaan om te vermoeden dat de beslagene of de derde digitale bestanden elders 
dan op een aangetroffen gegevensdrager (bijvoorbeeld ‘in the cloud’) bewaart, en dat deze 
bestanden vallen onder het beslagverlof, dient hij – onverminderd hetgeen hiervoor in 3.3.2 
is vermeld - deze bestanden voor de deurwaarder toegankelijk te maken. De rechterlijke 
toestemming tot beslaglegging omvat in dit soort gevallen immers uit haar aard mede een 
tot de beslagene of de derde gericht bevel om de noodzakelijke medewerking te verlenen 
aan de beslaglegging omdat die toestemming anders zinloos zou zijn.  
 
3.10. Omdat [eiseres] en [gedaagden] geen schriftelijke opmerkingen als bedoeld in art. 393 
lid 1 Rv hebben ingediend, ziet de Hoge Raad geen aanleiding een kostenbegroting te maken 
als in art. 394 lid 2 Rv bedoeld. 
 
4 Beslissing  
De Hoge Raad: 
beantwoordt de prejudiciële vragen op de hiervoor in 3.9.1-3.9.10 weergegeven wijze. 
Deze beslissing is gegeven door de vice-president F.B. Bakels als voorzitter en de raadsheren 
A.M.J. van Buchem-Spapens, A.H.T. Heisterkamp, M.A. Loth en G. Snijders, en in het 
openbaar uitgesproken door de raadsheer M.A. Loth op 13 september 2013. 
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Hof van Justitie EG 7 maart 2013 (TVCatchup) 
 

Het begrip „mededeling aan het publiek” in de zin van artikel 3, lid 1, van de 
Richtlijn betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het 
auteursrecht en de naburige rechten moet aldus worden uitgelegd dat het 
betrekking heeft op een wederdoorgifte van de werken die zijn opgenomen in 
een via zendmasten uitgezonden televisie-uitzending door een andere 
organisatie dan de oorspronkelijke omroeporganisatie  door middel van een 
internetstream die ter beschikking wordt gesteld van de abonnees van deze 
organisatie, die deze wederdoorgifte kunnen ontvangen door op de server 
van deze organisatie in te loggen. 
 
Uitspraak 
 
ARREST VAN HET HOF (Vierde kamer) 
7 maart 2013 (*) 

„Richtlijn 2001/29/EG – Artikel 3, lid 1 – Uitzending door derde via internet van uitzendingen 
van commerciële televisiezenders – ,Live streaming’ – Mededeling aan publiek” 
In zaak C-607/11, 
betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, 
ingediend door de High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division (Verenigd 
Koninkrijk), bij beslissing van 17 november 2011, ingekomen bij het Hof op 28 november 
2011, in de procedure 
ITV Broadcasting Ltd, 
ITV 2 Ltd, 
ITV Digital Channels Ltd, 
Channel 4 Television Corporation, 
4 Ventures Ltd, 
Channel 5 Broadcasting Ltd, 
ITV Studios Ltd 
tegen 
TVCatchup Ltd, 
wijst 
HET HOF (Vierde kamer), 
samengesteld als volgt: L. Bay Larsen, kamerpresident, K. Lenaerts, vicepresident van het 
Hof, waarnemend rechter van de Vierde kamer, J. Malenovský (rapporteur), U. Lõhmus en 
M. Safjan, rechters, 
advocaat-generaal: Y. Bot, 
griffier: K. Malacek, administrateur, 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=134604&pageIndex=0&doclang=NL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=247093#Footnote*
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gezien de stukken en na de terechtzitting op 19 november 2012, 
gelet op de opmerkingen van: 
–        ITV Broadcasting Ltd, ITV 2 Ltd, ITV Digital Channels Ltd, Channel 4 Television 
Corporation, 4 Ventures Ltd, Channel 5 Broadcasting Ltd en ITV Studios Ltd, 
vertegenwoordigd door J. Mellor, QC, J. Bowhill, barrister, alsmede P. Stevens en J. Vertes, 
solicitors, 
–        TVCatchup Ltd, vertegenwoordigd door L. Gilmore, solicitor, en M. Howe, QC, 
–        de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door S. Ossowski en 
L. Christie als gemachtigden, bijgestaan door C. May, barrister, 
–        de Franse regering, vertegenwoordigd door G. de Bergues en M. Perrot als 
gemachtigden, 
–        de Italiaanse regering, vertegenwoordigd door G. Palmieri als gemachtigde, bijgestaan 
door M. Russo, avvocato dello Stato, 
–        de Poolse regering, vertegenwoordigd door M. Szpunar en B. Majczyna als 
gemachtigden, 
–        de Portugese regering, vertegenwoordigd door L. Inez Fernandes en N. Conde als 
gemachtigden, 
–        de Europese Commissie, vertegenwoordigd door J. Samnadda en F. Wilman als 
gemachtigden, 
gelet op de beslissing, de advocaat-generaal gehoord, om de zaak zonder conclusie te 
berechten, 
het navolgende 
 
Arrest 
1        Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 3, lid 1, van 
richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende 
de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de 
informatiemaatschappij (PB L 167, blz. 10). 

2        Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen ITV Broadcasting Ltd, ITV 
2 Ltd, ITV Digital Channels Ltd, Channel 4 Television Corporation, 4 Ventures Ltd, Channel 5 
Broadcasting Ltd en ITV Studios Ltd enerzijds, en TVCatchup Ltd (hierna: „TVC”) anderzijds, 
over de uitzending door TVC via internet en nagenoeg in real time van de door verzoeksters 
in het hoofdgeding uitgezonden televisie-uitzendingen. 

Toepasselijke bepalingen 
 Unierecht 

3        De punten 23 en 27 van de considerans van richtlijn 2001/29 bepalen: 
„(23) Deze richtlijn moet het recht van de auteur van mededeling van werken aan het 
publiek verder harmoniseren. Aan dit recht moet een ruime betekenis worden gegeven die 
iedere mededeling omvat die aan niet op de plaats van oorsprong van de mededeling 
aanwezig publiek wordt gedaan. Dit recht dient zich uit te strekken tot elke dergelijke 
doorgifte of wederdoorgifte van een werk aan het publiek, per draad of draadloos, met 
inbegrip van uitzending. Dit recht heeft geen betrekking op enige andere handeling. 
[...] 
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(27)      De beschikbaarstelling van fysieke faciliteiten om een mededeling mogelijk te maken 
of te verrichten is op zich geen mededeling in de zin van deze richtlijn.” 

4        Artikel 3 van deze richtlijn, „Recht van mededeling van werken aan het publiek en 
recht van beschikbaarstelling van ander materiaal voor het publiek”, bepaalt: 
„1.      De lidstaten voorzien ten behoeve van auteurs in het uitsluitende recht, de 
mededeling van hun werken aan het publiek, per draad of draadloos, met inbegrip van de 
beschikbaarstelling van hun werken voor het publiek op zodanige wijze dat deze voor leden 
van het publiek op een door hen individueel gekozen plaats en tijd toegankelijk zijn, toe te 
staan of te verbieden. 
[...] 
3.      De in de leden 1 en 2 bedoelde rechten worden niet uitgeput door enige handeling, 
bestaande in een mededeling aan het publiek of beschikbaarstelling aan het publiek 
overeenkomstig dit artikel.” 

5        Artikel 2 van richtlijn 93/83/EEG van de Raad van 27 september 1993 tot coördinatie 
van bepaalde voorschriften betreffende het auteursrecht en naburige rechten op het gebied 
van de satellietomroep en de doorgifte via de kabel (PB L 248, blz. 15) luidt als volgt: 
„[...] [D]e lidstaten [kennen] auteurs een uitsluitend recht toe de mededeling aan het publiek 
per satelliet van auteursrechtelijk beschermde werken toe te staan.” 

6        Artikel 8, lid 1, van deze richtlijn bepaalt: 
„De lidstaten dragen er zorg voor dat de doorgifte via de kabel van omroepuitzendingen uit 
andere lidstaten op hun grondgebied met inachtneming van de toepasselijke auteursrechten 
en naburige rechten geschiedt en op grond van individuele of collectieve contractuele 
regelingen tussen de auteursrechthebbenden, de houders van naburige rechten en de 
kabelmaatschappijen.” 
 Engels recht 

7        Section 20 van de Copyright, Designs and Patents Act 1988 (wet van 1988 op het 
auteursrecht, modellen en octrooien), zoals van toepassing ten tijde van de feiten in het 
hoofdgeding, „Inbreuken door middel van mededeling aan het publiek”, bepaalt: 
„1.      De mededeling van een werk aan het publiek is een handeling die wordt beperkt door 
het auteursrecht op 
a)      een letterkundig, toneel-, muziek- of kunstwerk; 
b)      een geluidsopname of een film; of 
c)      een uitzending. 
2.      De verwijzingen in dit deel naar de mededeling aan het publiek zijn verwijzingen naar 
de mededeling aan het publiek door middel van elektronische doorgifte; in verband met een 
werk omvat dit 
a)      de uitzending van het werk; 
b)      de beschikbaarstelling van het werk voor het publiek door middel van elektronische 
doorgifte op zodanige wijze dat het voor leden van het publiek op een door hen individueel 
gekozen plaats en tijd toegankelijk is.” 
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Hoofdgeding en prejudiciële vragen 
8        Verzoeksters in het hoofdgeding zijn commerciële televisiezenders die naar nationaal 
recht auteursrechten bezitten op hun televisie-uitzendingen en op de films en de andere 
onderdelen van hun uitzendingen. Zij halen hun inkomsten uit de reclame in hun 
uitzendingen. 

9        TVC biedt op internet diensten voor de uitzending van televisieprogramma’s aan. Door 
deze diensten kunnen gebruikers „rechtstreeks” via internet streams van gratis televisie-
uitzendingen ontvangen, waaronder de door verzoeksters in het hoofdgeding uitgezonden 
televisie-uitzendingen. 

10      TVC vergewist zich ervan dat de gebruikers van haar diensten enkel toegang krijgen tot 
een inhoud waarnaar zij op grond van hun kijkvergunning reeds gerechtigd zijn te kijken in 
het Verenigd Koninkrijk. De voorwaarden waarmee de gebruikers moeten instemmen, 
omvatten derhalve het bezit van een geldige kijkvergunning en de beperking van het gebruik 
van de diensten van TVC tot het Verenigd Koninkrijk. Met de internetsite van TVC kan 
worden nagegaan waar de gebruiker zich bevindt, en wordt de toegang geweigerd wanneer 
de aan de gebruikers opgelegde voorwaarden niet zijn vervuld. 

11      De diensten van TVC worden gefinancierd door reclame. Het betreft audiovisuele 
reclame die wordt getoond vóór de videostream van de betrokken uitzending kan worden 
bekeken. De reeds in de oorspronkelijke uitzendingen opgenomen reclame blijft ongewijzigd 
en wordt aan de gebruiker toegezonden als een onderdeel van de stream. Ook verschijnt 
„in-skin”-reclame op de computer of het andere toestel van de gebruiker. 

12      TVC gebruikt voor haar activiteiten vier groepen servers, namelijk acquisition, 
encoding, origin en edge servers. 

13      De door TVC gebruikte binnenkomende signalen zijn de door verzoeksters in het 
hoofdgeding via zendmast en satelliet doorgegeven normale omroepsignalen. De signalen 
worden opgevangen via een antenne en doorgestuurd naar de acquisition servers, die de 
individuele videostreams ongewijzigd uit het signaal halen. De encoding servers zetten deze 
stream in een andere compressienorm om. Vervolgens bereiden de acquisition servers 
videostreams voor om ze via internet in verschillende formaten te versturen. Voorbij dit 
punt worden de door TVC aangeboden kanalen slechts verder verwerkt indien ten minste 
één gebruiker om het betrokken kanaal heeft verzocht. Indien er naar een bepaald kanaal 
geen vraag bestaat, wordt dat signaal niet verder gebruikt. 

14      De edge servers zijn via internet met de computer of de mobiele telefoon van de 
gebruiker verbonden. Wanneer een edge server een aanvraag voor een kanaal ontvangt van 
een gebruiker, maakt hij verbinding met de origin server die dit kanaal uitzendt, tenzij het 
betrokken kanaal reeds door de edge server naar een andere gebruiker werd uitgezonden. 
De software van de edge server creëert een afzonderlijke stream voor elke gebruiker die via 
deze edge server een kanaal aanvraagt. Een individueel gegevenspakket wordt dus naar een 
individuele gebruiker en niet naar een groep gebruikers verstuurd. 
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15      De door de edge servers geleverde streams kunnen in verschillende formaten 
voorkomen. De gebruikte formaten zijn Adobe Flash-streams voor computers, HTTP-streams 
voor draagbare Apple-toestellen en RTSP-streams voor mobiele Android- en Blackberry-
telefoons. 

16      Verzoeksters in het hoofdgeding hebben TVC voor de High Court of Justice of England 
and Wales, Chancery Division, gedagvaard wegens schending van hun auteursrechten op 
hun uitzendingen en hun films op grond van met name een bij section 20 van de wet van 
1988 op het auteursrecht, modellen en octrooien, zoals van toepassing ten tijde van de 
feiten in het hoofdgeding, en artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 verboden mededeling aan 
het publiek. 

17      Volgens de verwijzende rechter kan op grond van de arresten van 7 december 2006, 
SGAE (C-306/05, Jurispr. blz. I-11519), en 13 oktober 2011, Airfield en Canal Digitaal 
(C-431/09 en C-432/09, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie), niet duidelijk worden 
bepaald of een organisatie als TVC een „mededeling aan het publiek” in de zin van artikel 3, 
lid 1, van richtlijn 2001/29 doet wanneer zij, zich volledig bewust van de gevolgen van haar 
handelingen en met het doel om een publiek voor haar eigen doorgiften en reclame aan te 
trekken, op internet televisieprogramma’s uitzendt voor leden van het publiek die recht 
zouden hebben gehad op toegang tot het oorspronkelijke omroepsignaal wanneer zij thuis 
op hun eigen televisietoestellen of draagbare computers deze programma’s zouden hebben 
bekeken. 

18      Daarop heeft de High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division, de 
behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over 
de volgende vragen: 
„1)      Is het in artikel 3, lid 1, van richtlijn [2001/29] bedoelde recht om de ,mededeling van 
hun werken aan het publiek, per draad of draadloos’ toe te staan of te verbieden ook van 
toepassing op een geval waarin: 
a)      de auteurs toestaan dat hun werken worden opgenomen in een gratis televisie-
uitzending die via zendmasten wordt uitgezonden en bedoeld is om op het gehele 
grondgebied van een lidstaat, dan wel in een deel daarvan te worden ontvangen; 
b)      een derde (dat wil zeggen een andere organisatie dan de oorspronkelijke 
omroeporganisatie) een dienst aanbiedt waarbij individuele abonnees die zich in het 
bedoelde ontvangstgebied van de uitzending bevinden en gerechtigd zijn om de uitzending 
thuis op een televisieontvanger te ontvangen, op de server van de derde kunnen inloggen en 
de inhoud van de uitzending door middel van een internetstream kunnen ontvangen? 
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2)      Maakt het voor de beantwoording van de eerste vraag verschil of: 
a)      de server van de derde voor elke abonnee slechts een ,een-op-een’-verbinding 
toestaat, waarbij elke individuele abonnee zijn eigen internetverbinding met de server 
maakt en elk gegevenspakket dat door de server via internet wordt verzonden aan slechts 
één abonnee is gericht? 
b)      de dienst van de derde wordt gefinancierd door middel van reclame die ,pre-roll’ (dat 
wil zeggen nadat de abonnee heeft ingelogd, maar voordat hij de inhoud van de uitzending 
begint te ontvangen) of ,in-skin’ (dat wil zeggen binnen het venster van de viewing software 
waarin het ontvangen programma wordt getoond op het toestel waarmee de abonnee dat 
bekijkt, maar buiten het beeld van het programma zelf) wordt getoond, maar de abonnee de 
oorspronkelijke reclameboodschappen uit de uitzending wel te zien krijgt op het punt 
waarop zij door de omroeporganisatie in het programma waren ingelast? 
c)      de interveniërende organisatie: 
i)      een dienst aanbiedt die een alternatief vormt voor de dienst van de oorspronkelijke 
omroeporganisatie en dus met deze omroeporganisatie rechtstreeks concurreert om kijkers; 
of 
ii)      met de oorspronkelijke omroeporganisatie rechtstreeks concurreert om reclame-
inkomsten?” 
 
Beantwoording van de prejudiciële vragen 
Beantwoording van de eerste vraag en de tweede vraag, sub a 

19      Met zijn eerste vraag en zijn tweede vraag, sub a, wenst de verwijzende rechter in 
wezen te vernemen of het begrip „mededeling aan het publiek” in de zin van artikel 3, lid 1, 
van richtlijn 2001/29 aldus moet worden uitgelegd dat het betrekking heeft op een 
wederdoorgifte van de werken die zijn opgenomen in een via zendmasten uitgezonden 
televisie-uitzending 
–        door een andere organisatie dan de oorspronkelijke omroeporganisatie, 
–        door middel van een internetstream die ter beschikking wordt gesteld van de 
abonnees van deze organisatie, die deze wederdoorgifte kunnen ontvangen door op de 
server van deze organisatie in te loggen, 
–        waarbij deze abonnees zich in het ontvangstgebied van deze via zendmasten 
uitgezonden televisie-uitzending bevinden en gerechtigd zijn om deze uitzending op een 
televisieontvanger te ontvangen. 

20      Vooraf moet worden opgemerkt dat richtlijn 2001/29 als belangrijkste doelstelling 
heeft een hoog beschermingsniveau voor auteurs te verwezenlijken, zodat zij met name bij 
een mededeling aan het publiek een passende beloning voor het gebruik van hun werk 
kunnen ontvangen. Aan het begrip mededeling aan het publiek moet dus een ruime 
betekenis worden gegeven, zoals overigens uitdrukkelijk vermeld staat in punt 23 van de 
considerans van die richtlijn (arrest SGAE, reeds aangehaald, punt 36, en arrest van 
4 oktober 2011, Football Association Premier League e.a., C-403/08 en C-429/08, nog niet 
gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 186). 
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21      In de eerste plaats moet de inhoud van het begrip „mededeling” worden bepaald en 
moet worden geantwoord op de vraag of de in het hoofdgeding aan de orde zijnde activiteit 
binnen de werkingssfeer van dit begrip valt. 

22      Richtlijn 2001/29 geeft geen uitputtende omschrijving van het begrip mededeling. De 
betekenis en de draagwijdte van dit begrip moeten worden gepreciseerd aan de hand van de 
context waarin het zich bevindt en de in punt 20 van het onderhavige arrest vermelde 
doelstelling. 

23      Inzonderheid uit punt 23 van de considerans van richtlijn 2001/29 blijkt dat het recht 
van de auteur van mededeling van werken aan het publiek zich uitstrekt tot elke doorgifte of 
wederdoorgifte van een werk aan niet op de plaats van oorsprong van de mededeling 
aanwezig publiek, per draad of draadloos, met inbegrip van uitzending. Bovendien volgt uit 
artikel 3, lid 3, van deze richtlijn dat de toestemming om de beschermde werken in een 
mededeling aan het publiek op te nemen het recht om andere mededelingen van deze 
werken aan het publiek toe te staan of te verbieden niet uitput. 

24      Daaruit volgt dat de Uniewetgever, door een regeling vast te stellen voor situaties 
waarin een bepaald werk meermaals wordt gebruikt, heeft gewild dat elke doorgifte of 
wederdoorgifte van een werk waarbij een specifieke technische werkwijze wordt gebruikt, in 
beginsel individueel door de auteur van het betrokken werk wordt toegestaan. 

25      Deze vaststellingen worden overigens bevestigd door de artikelen 2 en 8 van richtlijn 
93/83, op grond waarvan een nieuwe toestemming is vereist voor een gelijktijdige, 
ongewijzigde en integrale doorgifte, per satelliet of kabel, van een eerste uitzending van 
radio- of televisieprogramma’s die beschermde werken bevatten, ook al konden deze 
uitzendingen in hun ontvangstgebied reeds worden ontvangen via andere technische 
werkwijzen, zoals via radiogolven van grondnetwerken. 

26      Aangezien een beschikbaarstelling van de werken via wederdoorgifte op internet van 
een via zendmasten uitgezonden televisie-uitzending gebeurt volgens een specifieke 
technische werkwijze die verschilt van de werkwijze voor de oorspronkelijke mededeling, 
moet zij worden beschouwd als een „mededeling” in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 
2001/29. Bijgevolg kan een dergelijke wederdoorgifte niet gebeuren zonder de toestemming 
van de auteurs van de wederdoorgegeven werken wanneer zij aan het publiek worden 
medegedeeld. 

27      Aan dit besluit kan niet worden afgedaan door het bezwaar van TVC dat de 
beschikbaarstelling van de werken op internet als in het hoofdgeding een louter technisch 
middel vormt om de ontvangst van de via zendmasten uitgezonden televisie-uitzending in 
het ontvangstgebied ervan mogelijk te maken of te verbeteren. 
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28      Uit de rechtspraak van het Hof blijkt weliswaar dat een louter technisch middel om de 
ontvangst van de oorspronkelijke uitzending in het ontvangstgebied ervan mogelijk te 
maken of te verbeteren, geen „mededeling” in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 
2001/29 vormt (zie in die zin reeds aangehaalde arresten Football Association Premier 
League e.a., punt 194, en Airfield en Canal Digitaal, punten 74 en 79). 

29      Het gebruik van een dergelijk technisch middel moet zich dus ertoe beperken de 
kwaliteit van de ontvangst van een reeds bestaande doorgifte te behouden of te verhogen 
en mag niet dienen voor een van deze doorgifte onderscheiden doorgifte. 

30      In de onderhavige zaak bestaat de interventie van TVC evenwel in een doorgifte van de 
betrokken beschermde werken die verschilt van de doorgifte door de betrokken 
omroeporganisatie. De interventie van TVC heeft geenszins tot doel de kwaliteit van de 
ontvangst van de doorgifte door deze organisatie te behouden of te verhogen. Bijgevolg kan 
deze interventie niet als een louter technisch middel in de zin van punt 28 van het 
onderhavige arrest worden beschouwd. 

31      In de tweede plaats kunnen de beschermde werken slechts onder het begrip 
„mededeling aan het publiek” in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 vallen 
wanneer zij daadwerkelijk aan een „publiek” worden medegedeeld. 

32      In dit verband blijkt uit de rechtspraak van het Hof dat het begrip publiek waarnaar 
deze bepaling verwijst, op een onbepaald aantal potentiële kijkers ziet en overigens een vrij 
groot aantal personen impliceert (zie in die zin arrest SGAE, reeds aangehaald, punten 37 en  

38 en aldaar aangehaalde rechtspraak). 

33      Met betrekking tot inzonderheid dit laatste criterium moet rekening worden gehouden 
met de cumulatieve gevolgen van de beschikbaarstelling van de werken aan de potentiële 
kijkers. Dienaangaande is het met name van belang te weten hoeveel personen tegelijk en 
achtereenvolgens tot hetzelfde werk toegang hebben (arrest SGAE, reeds aangehaald, 
punt 39). 

34      In dit verband is de vraag of de potentiële kijkers via een een-op-eenverbinding 
toegang tot de medegedeelde werken hebben niet relevant. Deze techniek belet immers 
niet dat een groot aantal personen tegelijk tot hetzelfde werk toegang heeft. 

35      In casu richt de in het hoofdgeding aan de orde zijnde wederdoorgifte van de werken 
via internet zich tot alle personen die in het Verenigd Koninkrijk wonen, over een 
internetverbinding beschikken en beweren dat zij over een kijkvergunning in deze staat 
beschikken. Deze personen kunnen bij de „live streaming” van de televisie-uitzendingen op 
internet tegelijk toegang tot de beschermde werken hebben. 
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36      Derhalve ziet deze wederdoorgifte op een onbepaald aantal potentiële kijkers en 
impliceert deze een groot aantal personen. Bijgevolg worden de beschermde werken bij de 
betrokken wederdoorgifte daadwerkelijk aan een „publiek” in de zin van artikel 3, lid 1, van 
richtlijn 2001/29 medegedeeld. 

37      TVC stelt evenwel dat de in het hoofdgeding aan de orde zijnde wederdoorgifte niet 
voldoet aan de voorwaarde van het nieuwe publiek, waaraan nochtans moet zijn voldaan 
volgens de reeds aangehaalde arresten SGAE (punt 40), Football Association Premier League 
e.a. (punt 197), alsook Airfield en Canal Digitaal (punt 72). De kijkers van de wederdoorgifte 
door TVC hebben immers het recht om de uitzending, met identieke inhoud, via hun 
televisietoestellen te volgen. 

38      Dienaangaande valt op te merken dat de situaties die onderzocht werden in de zaken 
die hebben geleid tot deze arresten, duidelijk verschillen van de in de onderhavige zaak in 
het hoofdgeding aan de orde zijnde situatie. In de genoemde zaken heeft het Hof immers 
situaties onderzocht waarin een ondernemer door zijn bewuste interventie een uitzending 
met beschermde werken toegankelijk had gemaakt voor een nieuw publiek waarmee de 
betrokken auteurs geen rekening hebben gehouden toen zij de betrokken uitgezonden 
doorgifte hebben toegestaan. 

39      De onderhavige zaak in het hoofdgeding heeft daarentegen betrekking op de doorgifte 
van de werken die zijn opgenomen in een uitzending via zendmasten en de 
beschikbaarstelling van deze werken op internet. Zoals blijkt uit de punten 24 en 26 van het 
onderhavige arrest, moet elk van deze twee doorgiften individueel en afzonderlijk door de 
betrokken auteurs worden toegestaan aangezien beide doorgiften onder specifieke 
technische omstandigheden gebeuren, met een andere manier van doorgifte van de 
beschermde werken en elk bestemd voor een publiek. De voorwaarde van het nieuwe 
publiek, die enkel relevant is in de situaties waarover het Hof zich heeft moeten uitspreken 
in de zaken die hebben geleid tot de reeds aangehaalde arresten SGAE, Football Association 
Premier League e.a., alsook Airfield en Canal Digitaal, behoeft derhalve niet meer subsidiair 
te worden onderzocht. 

40      Gelet op het voorgaande, moet op de eerste vraag en de tweede vraag, sub a, worden 
geantwoord dat het begrip „mededeling aan het publiek” in de zin van artikel 3, lid 1, van 
richtlijn 2001/29 aldus moet worden uitgelegd dat het betrekking heeft op een 
wederdoorgifte van de werken die zijn opgenomen in een via zendmasten uitgezonden 
televisie-uitzending 
–        door een andere organisatie dan de oorspronkelijke omroeporganisatie, 
–        door middel van een internetstream die ter beschikking wordt gesteld van de 
abonnees van deze organisatie, die deze wederdoorgifte kunnen ontvangen door op de 
server van deze organisatie in te loggen, 
–        hoewel deze abonnees zich in het ontvangstgebied van deze via zendmasten 
uitgezonden televisie-uitzending bevinden en gerechtigd zijn om deze uitzending op een 
televisieontvanger te ontvangen. 
 Beantwoording van de tweede vraag, sub b 
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41      Met zijn tweede vraag, sub b, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of 
het voor het antwoord op de eerste vraag van belang is dat een wederdoorgifte als in het 
hoofdgeding wordt gefinancierd door reclame en dus een winstoogmerk heeft. 

42      Dienaangaande heeft het Hof weliswaar erop gewezen dat het niet irrelevant is dat 
een „mededeling” in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 een winstoogmerk heeft 
(arrest Football Association Premier League e.a., reeds aangehaald, punt 204). Toch heeft 
het Hof erkend dat het winstoogmerk niet absoluut een noodzakelijke voorwaarde is voor 
het bestaan zelf van een mededeling aan het publiek (zie in die zin arrest SGAE, reeds 
aangehaald, punt 44). 

43      Het winstoogmerk is dus niet bepalend om een wederdoorgifte als in het hoofdgeding 
te kwalificeren als „mededeling” in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29. 

44      Bijgevolg moet op de tweede vraag, sub b, worden geantwoord dat het voor het 
antwoord op de eerste vraag niet van belang is dat een wederdoorgifte als in het 
hoofdgeding wordt gefinancierd door reclame en dus een winstoogmerk heeft. 
 Beantwoording van de tweede vraag, sub c 

45      Met zijn tweede vraag, sub c, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of 
het voor het antwoord op de eerste vraag van belang is dat een wederdoorgifte als in het 
hoofdgeding gebeurt door een organisatie die rechtstreeks concurreert met de 
oorspronkelijke omroeporganisatie. 

46      Dienaangaande hoeft slechts te worden vastgesteld dat noch uit richtlijn 2001/29, 
noch uit de rechtspraak van het Hof blijkt dat het feit dat de organisaties die gelijktijdige 
doorgiften of achtereenvolgende wederdoorgiften van auteursrechtelijk beschermde 
werken verrichten met elkaar concurreren, relevant is om een doorgifte als „mededeling aan 
het publiek” in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 te kwalificeren. 

47      Bijgevolg moet op de tweede vraag, sub c, worden geantwoord dat het voor het 
antwoord op de eerste vraag niet van belang is dat een wederdoorgifte als in het 
hoofdgeding gebeurt door een organisatie die rechtstreeks concurreert met de 
oorspronkelijke omroeporganisatie. 
 
Kosten 
48      Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen 
incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te 
beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte 
kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking. 
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Het Hof (Vierde kamer) verklaart voor recht: 

1)      Het begrip „mededeling aan het publiek” in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 
2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de 
harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de 
informatiemaatschappij moet aldus worden uitgelegd dat het betrekking heeft op een 
wederdoorgifte van de werken die zijn opgenomen in een via zendmasten uitgezonden 
televisie-uitzending 
–        door een andere organisatie dan de oorspronkelijke omroeporganisatie, 
–        door middel van een internetstream die ter beschikking wordt gesteld van de 
abonnees van deze organisatie, die deze wederdoorgifte kunnen ontvangen door op de 
server van deze organisatie in te loggen, 
–        hoewel deze abonnees zich in het ontvangstgebied van deze via zendmasten 
uitgezonden televisie-uitzending bevinden en gerechtigd zijn om deze uitzending op een 
televisieontvanger te ontvangen. 

2)      Voor het antwoord op de eerste vraag is het niet van belang dat een wederdoorgifte 
als in het hoofdgeding door reclame wordt gefinancierd en dus een winstoogmerk heeft. 

3)      Voor het antwoord op de eerste vraag is het niet van belang dat een wederdoorgifte 
als in het hoofdgeding gebeurt door een organisatie die rechtstreeks concurreert met de 
oorspronkelijke omroeporganisatie. 
 
Ondertekeningen 
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Hof van Justitie EG 19 december 2013 (Innoweb/Wegener) 
  
Webscraping van de databank van Innoweb (Autotrack) door Wegener 
(GasPedaal). In het geval van een onderneming die een dedicated 
metazoekmachine online op internet plaatst, is sprake van hergebruik van het 
geheel of een substantieel deel van de inhoud van een door artikel 7 
beschermde databank wanneer deze dedicated metazoekmachine aan de 
eindgebruiker een zoekformulier ter beschikking stelt dat in wezen dezelfde 
functionaliteiten biedt als het formulier van de databank, de zoekopdrachten 
van de eindgebruikers „real-time” vertaalt naar de zoekmachine van de 
databank, zodat alle gegevens van deze databank worden doorzocht, en aan de 
eindgebruiker de gevonden resultaten toont in de opmaak van haar website, 
waarbij de doublures tot één item worden samengevoegd, maar in een 
volgorde die is gebaseerd op criteria die vergelijkbaar zijn met die welke door 
de zoekmachine van de betrokken databank worden gebruikt om de resultaten 
weer te geven. 
 

ARREST VAN HET HOF (Vijfde kamer) 
19 december 2013 (*) 

„Richtlijn 96/9/EG – Rechtsbescherming van databanken – Artikel 7, leden 1 en 5 – Recht sui 
generis van fabrikant van databank – Begrip ,hergebruik’ – Substantieel deel van inhoud van 

databank – Dedicated metazoekmachine” 
In zaak C-202/12, 
betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, 
ingediend door het Gerechtshof te ’s-Gravenhage (Nederland) bij arrest van 27 maart 2012, 
ingekomen bij het Hof op 30 april 2012, in de procedure 
 
Innoweb BV 
tegen 
Wegener ICT Media BV, 
Wegener Mediaventions BV, 
 
wijst 

HET HOF (Vijfde kamer), 
samengesteld als volgt: T. von Danwitz (rapporteur), kamerpresident, E. Juhász, A. Rosas, 
D. Šváby en C. Vajda, rechters, 
advocaat-generaal: P. Cruz Villalón, 
griffier: A. Calot Escobar, 
gezien de stukken, 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=145914&pageIndex=0&doclang=nl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=562859#Footnote*
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gelet op de opmerkingen van: 
–        Innoweb BV, vertegenwoordigd door M. H. Elferink en M. A. S. M. van Leent, 
advocaten, 
–        Wegener ICT Media BV en Wegener Mediaventions BV, vertegenwoordigd door J. van 
Manen, advocaat, 
–        de Europese Commissie, vertegenwoordigd door J. Samnada en F. Wilman als 
gemachtigden, 
gelet op de beslissing, de advocaat-generaal gehoord, om de zaak zonder conclusie te 
berechten, 
het navolgende 
 
     Arrest 

1        Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 7 van 
richtlijn 96/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 1996 
betreffende de rechtsbescherming van databanken (PB L 77, blz. 20). 

2        Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Innoweb BV (hierna: 
„Innoweb”) en Wegener ICT Media BV en Wegener Mediaventions BV (hierna 
tezamen: „Wegener”) over de exploitatie door Innoweb, via haar website, van een 
„dedicated metazoekmachine” waarmee zoekopdrachten kunnen worden uitgevoerd 
op websites van derden, en met name op de website van Wegener, die verzamelingen 
van advertenties voor de verkoop van auto’s bevatten. 

 Toepasselijke bepalingen 
 Unierecht 

3        De punten 39, 42 en 48 van de considerans van richtlijn 96/9 luiden als volgt: 
„(39)      [...] de onderhavige richtlijn [...] beoogt [...] de bescherming van de 

fabrikanten van databanken tegen onrechtmatige toe-eigening van de resultaten 
van de financiële en professionele investeringen die zijn gedaan om de inhoud te 
verkrijgen en te verzamelen, door de gehele databank of substantiële delen 
ervan te beschermen tegen bepaalde handelingen die door de gebruiker of een 
concurrent worden verricht; 

[...] 
(42)      [...] het bijzondere recht om opvraging en/of hergebruik zonder toestemming 

te verhinderen, [betreft] handelingen [...] waarmee de gebruiker zijn legitieme 
rechten te buiten gaat en die aldus afbreuk doen aan de investering; [...] het 
recht om opvraging en/of hergebruik van de inhoud of een substantieel deel 
ervan te verbieden, [is] niet alleen gericht [...] tegen de fabricage van een 
parasiterend concurrerend product, maar ook tegen de gebruiker die door zijn 
handelingen in kwalitatief of kwantitatief opzicht substantiële schade berokkent 
aan de investering; 

[...] 
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(48)      [...] de doelstelling van deze richtlijn [...] [is] de verwezenlijking van een 
passend en eenvormig beschermingsniveau van databanken als middel om de 
vergoeding van fabrikanten van databanken te waarborgen [...]” 

4        Volgens artikel 1, lid 1, van die richtlijn beoogt zij de rechtsbescherming van 
databanken in ongeacht welke vorm. In artikel 1, lid 2, ervan wordt een databank 
gedefinieerd als „een verzameling van werken, gegevens of andere zelfstandige 
elementen, systematisch of methodisch geordend, en afzonderlijk met elektronische 
middelen of anderszins toegankelijk”. 

5        In hoofdstuk III van die richtlijn, met als opschrift „Recht sui generis”, is in artikel 7, 
waarin het gaat over het voorwerp van de bescherming, het volgende bepaald: 
„1.      De lidstaten voorzien in een recht voor de fabrikant van een databank, waarvan 
de verkrijging, de controle of de presentatie van de inhoud in kwalitatief of 
kwantitatief opzicht getuigt van een substantiële investering, om de opvraging en/of 
het hergebruik van het geheel of een in kwalitatief of kwantitatief opzicht substantieel 
deel van die inhoud te verbieden. 
2.      In dit hoofdstuk wordt: 
a)      onder ‚opvraging’ verstaan, het permanent of tijdelijk overbrengen van de inhoud 

van een databank of een substantieel deel ervan op een andere drager, ongeacht 
op welke wijze en in welke vorm, 

b)      onder ‚hergebruik’ verstaan, elke vorm van het aan het publiek ter beschikking 
stellen van de inhoud van een databank of een substantieel deel ervan, door 
verspreiding van kopieën, verhuur, online transmissie of in een andere vorm. De 
eerste verkoop in de Gemeenschap van een kopie van een databank door de 
rechthebbende of met diens toestemming leidt tot uitputting van het recht om 
controle uit te oefenen op de doorverkoop van die kopie in de Gemeenschap. 

Openbare uitlening wordt niet als opvraging of hergebruik beschouwd. 
[...] 
5.      Het herhaald en systematisch opvragen en/of hergebruiken van niet-substantiële 
delen van de inhoud van de databank, in strijd met een normale exploitatie van die 
databank of waardoor ongerechtvaardigde schade wordt toegebracht aan de 
rechtmatige belangen van de fabrikant van de databank, zijn niet toegestaan.” 
 Nederlands recht 

6        Richtlijn 96/9 is in Nederlands recht omgezet door de Databankenwet van 8 juli 1999 
(Stb. 1999, nr. 303). 

7        Artikel 2, lid 1, van die wet luidt: 
„De producent van een databank heeft het uitsluitende recht om toestemming te 
verlenen voor de volgende handelingen: 
a.      het opvragen of hergebruiken van het geheel of een in kwalitatief of kwantitatief 
opzicht substantieel deel van de inhoud van de databank; 
b.      het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van in kwalitatief of in 
kwantitatief opzicht niet-substantiële delen van de inhoud van een databank, voor 
zover dit in strijd is met de normale exploitatie van die databank of 
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ongerechtvaardigde schade toebrengt aan de rechtmatige belangen van de producent 
van de databank.” 

 Hoofdgeding en prejudiciële vragen 
8        Wegener biedt via haar website www.autotrack.nl (hierna: „AutoTrack”) toegang tot 

een online verzameling van advertenties voor de verkoop van auto’s. Deze verzameling 
bevat een dagelijks bijgewerkte lijst van 190 000 à 200 000 tweedehands auto’s. 
Ongeveer 40 000 daarvan zijn uitsluitend op AutoTrack te vinden. De andere 
advertenties zijn ook op andere advertentiesites te vinden. Met behulp van de 
zoekmachine van AutoTrack kan de internetgebruiker gericht een voertuig zoeken aan 
de hand van verschillende criteria. 

9        Innoweb biedt via haar website www.gaspedaal.nl (hierna: „GasPedaal”) een 
dedicated metazoekmachine aan voor de verkoop van auto’s. Een metazoekmachine 
maakt gebruik van de zoekmachines van andere websites door de zoekopdrachten van 
haar gebruikers door te voeren naar die andere zoekmachines, waardoor zij zich 
onderscheidt van algemene zoekmachines zoals Google. De kwalificatie „dedicated” 
voor een metazoekmachine betekent dat deze gespecialiseerd is, aangezien zij als 
opzet heeft het mogelijk te maken te zoeken op een of meer bepaalde onderwerpen. 
GasPedaal is een dergelijke metazoekmachine voor het zoeken naar advertenties voor 
de verkoop van auto’s, aangezien de internetgebruiker door één enkele zoekopdracht 
op GasPedaal uit te voeren, tegelijkertijd kan zoeken in meerdere verzamelingen van 
advertenties voor de verkoop van auto’s die te vinden zijn op de websites van derden, 
waaronder AutoTrack. 

10      Met behulp van de dedicated metazoekmachine GasPedaal kunnen op basis van 
verschillende criteria – waaronder niet alleen het merk, het model, de kilometerstand, 
het bouwjaar en de prijs maar ook andere kenmerken van een voertuig, zoals de kleur, 
de vorm van de carrosserie, de gebruikte soort brandstof, het aantal deuren en de 
transmissie – en „realtime”, dat wil zeggen op het moment dat de gebruiker van 
GasPedaal een zoekopdracht geeft, zoekopdrachten worden uitgevoerd in de 
verzameling van AutoTrack. GasPedaal voert deze zoekopdracht „vertaald” uit, met 
andere woorden door haar om te zetten in het voor de zoekmachine van AutoTrack 
vereiste formaat. 

11      De op AutoTrack gevonden resultaten, te weten de auto’s die voldoen aan de door de 
eindgebruiker geselecteerde criteria, die ook te vinden zijn in de resultaten van andere 
websites, worden samengevoegd tot één item met koppelingen naar alle bronnen 
waarin die auto is gevonden. Vervolgens wordt een internetpagina gemaakt met de 
lijst van de aldus verkregen en samengevoegde resultaten, waarop voor elke auto de 
essentiële informatie wordt verstrekt, met name het bouwjaar, de prijs, de 
kilometerstand en een thumbnail foto ervan. Deze internetpagina wordt gedurende 
ongeveer 30 minuten opgeslagen op de server van GasPedaal en naar de gebruiker 
gezonden of aan hem getoond op de website van GasPedaal, in de opmaak van die 
site. 
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12      Het totale aantal advertenties op de websites waarin GasPedaal zoekt bedraagt circa 
300 000. 

13      Per dag voert GasPedaal ongeveer 100 000 zoekopdrachten uit op AutoTrack. Op die 
manier wordt circa 80 % van de verschillende combinaties van merk of model in de 
verzameling van AutoTrack dagelijks opgezocht. Per zoekopdracht geeft GasPedaal 
evenwel slechts een zeer klein deel van de inhoud van die verzameling weer. De 
inhoud van deze gegevens wordt per zoekopdracht bepaald door de gebruiker, op 
basis van de criteria die hij op GasPedaal opgeeft. 

14      Van mening dat Innoweb inbreuk maakt op haar sui generis databankenrecht heeft 
Wegener een proces aangespannen tegen Innoweb, waarbij zij vorderde dat deze 
laatste zou worden gelast een einde te maken aan deze inbreuk. In eerste aanleg werd 
Wegener in essentie in het gelijk gesteld. 

15      Innoweb heeft tegen dit vonnis hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof te 
’s-Gravenhage. 

16      In het verwijzingsarrest wordt ervan uitgegaan dat de verzameling advertenties van 
Wegener een databank is die voldoet aan de voorwaarden om door artikel 7 van 
richtlijn 96/9 te worden beschermd. 

17      Voorts is de verwijzende rechterlijke instantie van oordeel dat in het hoofdgeding 
geen sprake is van het opvragen van het geheel of een substantieel deel van de 
databank van Wegener. Het herhaald opvragen van niet-substantiële delen van de 
inhoud van die databank heeft volgens die instantie evenmin dat cumulatieve effect en 
is dus niet in strijd met artikel 7, lid 5. 

18      Daarop heeft het Gerechtshof te ’s–Gravenhage de behandeling van de zaak geschorst 
en het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen: 
„1)      Moet artikel 7, lid 1, van [...] richtlijn [96/9] aldus worden uitgelegd dat sprake is 

van hergebruik (ter beschikking stelling) van het geheel of een in kwalitatief of 
kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van een via een website 
aangeboden (online) databank door een derde indien die derde aan het 
publiek de mogelijkheid biedt via een door hem aangeboden dedicated 
metazoekmachine de volledige inhoud van de databank of een substantieel deel 
daarvan ‚realtime’ te doorzoeken, door een zoekopdracht van een gebruiker 
‚vertaald’ door te voeren naar het zoekmechanisme van de website waarop de 
databank wordt aangeboden? 

2)      Zo nee, is dit anders indien die derde na terugontvangst van de resultaten van de 
zoekopdracht aan elke gebruiker een zeer klein deel van de inhoud van de 
databank zendt of toont op en in de opmaak van zijn eigen website? 

3)      Is het voor de beantwoording van vragen 1 en 2 van belang dat die derde deze 
handelingen voortdurend verricht en in totaal dagelijks 100 000 zoekopdrachten 
van gebruikers via haar zoekmachine ‚vertaald’ doorvoert en de ontvangen 
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resultaten daarvan op een wijze als hiervoor omschreven aan verschillende 
gebruikers ter beschikking stelt? 

4)      Moet artikel 7, lid 5, van [...] richtlijn [96/9] aldus worden uitgelegd dat niet 
toegestaan is het herhaaldelijk en systematisch hergebruiken van niet-
substantiële delen van de inhoud van de databank, in strijd met de normale 
exploitatie of waardoor ongerechtvaardigde schade wordt toegebracht aan de 
rechtmatige belangen van de fabrikant van de databank of is daarvoor voldoende 
dat sprake is van herhaaldelijk of systematisch hergebruiken? 

5)      Indien vereist is dat sprake is van herhaaldelijk en systematisch hergebruiken, wat 
is: 
a)      de betekenis van systematisch? 
b)      Is daarvan sprake als het hergebruiken via een geautomatiseerd systeem 

gebeurt? 
c)      Is relevant dat daarbij gebruik wordt gemaakt van een dedicated 

metazoekmachine op een wijze als hiervoor beschreven? 
6)      Moet artikel 7, lid 5, van [...] richtlijn [96/9] aldus worden uitgelegd dat het daarin 

neergelegde verbod niet geldt indien door een derde herhaaldelijk aan 
afzonderlijke gebruikers van een metazoekmachine van die derde per 
zoekopdracht slechts niet-substantiële delen van de inhoud van de databank ter 
beschikking worden gesteld? 

7)      Zo ja, geldt dit ook als het cumulatief effect van het herhaald hergebruiken van 
die niet-substantiële delen is dat een substantieel deel van de inhoud van de 
databank ter beschikking wordt gesteld aan die afzonderlijke gebruikers 
tezamen? 

8)      Moet artikel 7, lid 5, van [...] richtlijn [96/9] aldus worden uitgelegd dat, ingeval 
sprake is van gedragingen waarvoor geen toestemming is gegeven en die ertoe 
strekken om door het cumulatief effect van het hergebruik, de gehele inhoud of 
een substantieel deel van de inhoud van een beschermde databank ter 
beschikking te stellen van het publiek, voldaan is aan de vereisten van dit artikel 
of moet ook nog worden gesteld en bewezen dat deze handelingen in strijd zijn 
met de normale exploitatie van de databank of ongerechtvaardigde schade 
toebrengen aan de rechtmatige belangen van de producent van de databank? 

9)      Wordt verondersteld dat ernstige schade wordt toegebracht aan de investering 
van de samensteller van de databank indien sprake is van voormelde 
gedragingen?” 

 Beantwoording van de prejudiciële vragen 
19      Om te beginnen moet worden opgemerkt dat de vragen in wezen ertoe strekken te 

vernemen of de exploitant van een dedicated metazoekmachine zoals die welke in het 
hoofdgeding aan de orde is, een onder artikel 7, leden 1 of 5, van richtlijn 96/9 
vallende activiteit verricht, zodat de fabrikant van een databank die voldoet aan de in 
voormeld lid 1 neergelegde criteria zich ertegen kan verzetten dat die databank zonder 
tegenprestatie wordt opgenomen in de door de dedicated metazoekmachine 
aangeboden dienst. 
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20      Op grond van artikel 7, lid 1, van richtlijn 96/9, waarvan de uitlegging in de eerste tot 
en met de derde vraag aan de orde is, kan de fabrikant van een databank het 
hergebruik van het geheel of een substantieel deel van de inhoud ervan verbieden. 

21      Anderzijds is volgens artikel 7, lid 5, van die richtlijn, waarvan de uitlegging in de vierde 
tot en met de negende vraag aan de orde is, het hergebruiken van niet-substantiële 
delen van de inhoud van een beschermde databank niet toegestaan wanneer sprake is 
van een herhaald en systematisch hergebruik, in strijd met een normale exploitatie van 
die databank of waardoor ongerechtvaardigde schade wordt toegebracht aan de 
rechtmatige belangen van de fabrikant van de databank. 

22      De door die bepalingen geboden bescherming geldt volgens artikel 7, lid 1, van richtlijn 
96/9 evenwel alleen voor databanken die aan een nauwkeurig criterium voldoen, te 
weten dat de verkrijging, de controle of de presentatie van hun inhoud in kwalitatief of 
kwantitatief opzicht getuigt van een substantiële investering. Zoals blijkt uit punt 16 
van het onderhavige arrest zijn de vragen gesteld ervan uitgaande dat de in het 
hoofdgeding aan de orde zijnde verzameling van advertenties voor de verkoop van 
auto’s aan die voorwaarde voldoet. 
 Eerste tot en met derde vraag 

23      Met haar eerste tot en met derde vraag, die tezamen moeten worden onderzocht, 
wenst de verwijzende rechterlijke instantie in wezen te vernemen of artikel 7, lid 1, 
van richtlijn 96/9 aldus moet worden uitgelegd dat ten aanzien van de exploitant van 
een dedicated metazoekmachine als die in het hoofdgeding sprake is van hergebruik 
van het geheel of een substantieel deel van de inhoud van een databank die is 
opgenomen in de door hem aangeboden dienst. 

24      Om die vraag te beantwoorden, zij in de eerste plaats herinnerd aan de wezenlijke 
kenmerken van een dergelijke dedicated metazoekmachine en van de werking ervan, 
die blijken uit het aan het Hof overgelegde dossier en waardoor de dedicated 
metazoekmachine overigens wezenlijk verschilt van een algemene, op een algoritme 
gebaseerde zoekmachine, zoals Google of Yahoo. 

25      Uit het verwijzingsarrest blijkt dat een dedicated metazoekmachine als die in het 
hoofdgeding niet beschikt over een eigen zoekmachine die andere websites doorloopt. 
Zoals in punt 9 van het onderhavige arrest is gepreciseerd, maakt zij voor de uitvoering 
van de zoekopdrachten daarentegen gebruik van de zoekmachines van de databanken 
die zijn opgenomen in de door haar aangeboden dienst. De dedicated 
metazoekmachine vertaalt immers de zoekopdrachten van haar gebruikers „realtime” 
naar die zoekmachines, zodat alle gegevens van die databanken worden doorzocht. 
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26      Voorts blijkt uit het verwijzingsarrest dat een dedicated metazoekmachine als die in 
het hoofdgeding voordelen biedt die vergelijkbaar zijn met die van de databank zelf, 
wat de formulering van een zoekopdracht en de weergave van de resultaten betreft, 
en het tegelijkertijd mogelijk maakt met één enkele zoekopdracht meerdere 
databanken te doorzoeken, zoals in de punten 9 en 10 van het onderhavige arrest is 
aangegeven. Net zoals het geval is voor de databank, bevat het zoekformulier van de 
dedicated metazoekmachine waarin de eindgebruiker zijn zoekopdracht invoert, een 
aantal velden welke deze gebruiker in staat stellen gericht te zoeken op verschillende 
criteria waaraan de resultaten moeten voldoen. Bovendien worden de zoekresultaten 
zowel door de databank als door de dedicated metazoekmachine, naargelang van 
bepaalde criteria, in oplopende of aflopende volgorde weergegeven, naar keuze van 
de eindgebruiker. 

27      Wat in de tweede plaats de in het licht van artikel 7, lid 1, van richtlijn 96/9 te 
kwalificeren activiteit van de exploitant van een dedicated metazoekmachine als die in 
het hoofdgeding betreft, zij eraan herinnerd dat de eerste vraag ziet op het aanbieden 
– door deze exploitant, via een dedicated metazoekmachine – aan het publiek van de 
mogelijkheid om de volledige inhoud van de databank of een substantieel deel 
daarvan „realtime” te doorzoeken, door de zoekopdracht van een eindgebruiker 
„vertaald” door te voeren naar het zoekmechanisme van de databank. 

28      Deze beschrijving van de relevante activiteit van voormelde exploitant houdt rekening 
met het feit dat de uitvoering, door de dedicated metazoekmachine, van een bepaalde 
zoekopdracht, met inbegrip van de weergave van de gevonden resultaten aan de 
eindgebruiker, automatisch en volgens de programmacode van die metazoekmachine 
verloopt, zonder dat de exploitant in dat stadium optreedt. In dat stadium verricht 
enkel de eindgebruiker die zijn zoekopdracht invoert een activiteit. 

29      De handelingen die daadwerkelijk door de exploitant van een dedicated 
metazoekmachine als die in het hoofdgeding worden verricht, vinden daarentegen 
plaats in een vroeger stadium dan de activiteiten van de eindgebruikers en de 
uitvoering van een bepaalde zoekopdracht. Het gaat immers om het ter beschikking 
stellen op internet van de dedicated metazoekmachine die de daarin ingevoerde 
zoekopdrachten van de eindgebruikers vertaalt naar de zoekmachines van de 
databanken die zijn opgenomen in de door de betrokken metazoekmachine 
aangeboden dienst. 

30      Bijgevolg moet in de derde plaats worden onderzocht of deze activiteit valt onder 
artikel 7, lid 1, van richtlijn 96/9, hetgeen alleen het geval kan zijn indien bij de 
activiteit sprake is van „hergebruik” in de zin van artikel 7, lid 2, sub b, en zij betrekking 
heeft op het geheel of een substantieel deel van de inhoud van de betrokken 
databank. 
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31      Wat het begrip „hergebruik” in de zin van artikel 7, lid 2, sub b, van richtlijn 96/9 
betreft, zij opgemerkt dat dit in die bepaling wordt omschreven als „elke vorm van het 
aan het publiek ter beschikking stellen van de inhoud van een databank of een 
substantieel deel ervan, door verspreiding van kopieën, verhuur, online transmissie of 
in een andere vorm”. De verwijzing naar het substantiële karakter van het 
hergebruikte deel heeft echter geen betrekking op de definitie van dit begrip als 
zodanig (zie arrest van 9 november 2004, The British Horseracing Board e.a., C-203/02, 
Jurispr. blz. I-10415, punt 50). 

32      Aangezien het begrip hergebruik in de leden 1 en 5 van voormeld artikel 7 wordt 
gebruikt, dient het in de algemene context van dit artikel te worden uitgelegd (zie in 
die zin, met betrekking tot het begrip opvraging, arrest van 9 oktober 2008, 
Directmedia Publishing, C-304/07, Jurispr. blz. I-7565, punt 28). 

33      Het gebruik in artikel 7, lid 2, sub b, van richtlijn 96/9 van de uitdrukking „elke vorm 
van het aan het publiek ter beschikking stellen” toont aan dat de 
gemeenschapswetgever een ruime betekenis heeft gegeven aan het begrip hergebruik 
(zie in die zin arrest The British Horseracing Board e.a., reeds aangehaald, punt 51, en 
arrest van 18 oktober 2012, Football Dataco e.a., C-173/11, nog niet gepubliceerd in de 
Jurisprudentie, punt 20). 

34      Deze ruime opvatting van het begrip hergebruik vindt steun in het doel dat de 
gemeenschapswetgever via de invoering van een recht sui generis heeft nagestreefd 
(zie in die zin, met betrekking tot het begrip opvraging, arrest Directmedia Publishing, 
reeds aangehaald, punt 32). 

35      Zoals het Hof reeds heeft geoordeeld op basis van een aantal punten van de 
considerans van richtlijn 96/9, met name de punten 39, 42 en 48, bestaat dat doel erin 
de invoering te bevorderen van systemen voor opslag en verwerking van gegevens 
teneinde bij te dragen tot de ontwikkeling van de informatiemarkt in een context die 
wordt gekenmerkt door een exponentiële groei van de hoeveelheid gegevens die 
jaarlijks in alle sectoren van bedrijvigheid wordt voortgebracht en verwerkt (zie met 
name arrest The British Horseracing Board e.a., reeds aangehaald, punten 30 en 31, en 
arresten van 9 november 2004, Fixtures Marketing, C-46/02, Jurispr. blz. I-10365, 
punt 33, en 1 maart 2012, Football Dataco e.a., C-604/10, nog niet gepubliceerd in de 
Jurisprudentie, punt 34). 

36      Met dat doel beoogt de door richtlijn 96/9 geregelde bescherming door het recht sui 
generis de persoon die het initiatief heeft genomen om substantiële menselijke, 
technische en/of financiële middelen te investeren in het samenstellen en de werking 
van een databank en het risico hiervan draagt, de zekerheid te bieden dat hij voor zijn 
investering zal worden vergoed door hem te beschermen tegen de toe-eigening van de 
resultaten van deze investering zonder zijn toestemming (zie reeds aangehaalde 
arresten The British Horseracing Board e.a., punten 32 en 46; Fixtures Marketing, 
punt 35, en Directmedia Publishing, punt 33). 
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37      In het licht van dat doel moet het begrip „hergebruik” in de zin van artikel 7 van 
richtlijn 96/9 in die zin worden uitgelegd dat het verwijst naar elke handeling die 
bestaat in het ter beschikking stellen aan het publiek, zonder toestemming van de 
samensteller van de databank, van de resultaten van diens investering, waardoor deze 
laatste inkomsten waarmee hij wordt geacht de kosten van deze investering te kunnen 
dekken, worden ontnomen (zie arrest The British Horseracing Board e.a., reeds 
aangehaald, punt 51). Voormeld begrip ziet dus op elke handeling die zonder 
toestemming geschiedt en erin bestaat de inhoud van een beschermde databank of 
een substantieel deel daarvan onder het publiek te verspreiden (zie arrest The British 
Horseracing Board e.a., reeds aangehaald, punt 67; arrest van 5 maart 2009, Apis-
Hristovich, C-545/07, Jurispr. blz. I-1627, punt 49, en arrest van 18 oktober 2012, 
Football Dataco e.a., reeds aangehaald, punt 20). De aard en de vorm van het daartoe 
gebruikte procedé zijn in dit verband irrelevant (arrest van 18 oktober 2012, Football 
Dataco e.a., reeds aangehaald, punt 20). 

38      Het tweede deel van de definitie in artikel 7, lid 2, sub b, van richtlijn 96/9, te weten 
„door verspreiding van kopieën, verhuur, online transmissie of in een andere vorm”, 
en met name de woorden „in een andere vorm”, laat eveneens ruimte voor een ruime 
uitlegging van deze definitie op basis van de in de punten 35 en 36 van het 
onderhavige arrest in herinnering gebrachte doelstelling van artikel 7. 

39      Aangaande de in de onderhavige zaak relevante activiteit van de exploitant van een 
dedicated metazoekmachine als die in het hoofdgeding, te weten het online plaatsen 
van een dergelijke metazoekmachine die de daarin ingevoerde zoekopdrachten van de 
eindgebruikers vertaalt naar de zoekmachines van de databanken die zijn opgenomen 
in de door de metazoekmachine aangeboden dienst, moet worden opgemerkt dat die 
activiteit niet enkel inhoudt dat aan de gebruiker wordt meegedeeld welke 
databanken informatie betreffende een bepaald onderwerp bevatten. 

40      Het doel van deze activiteit is immers om aan iedere eindgebruiker een instrument te 
verschaffen waarmee alle gegevens in een beschermde databank kunnen worden 
doorzocht, en dus om toegang tot de volledige inhoud van die databank te verlenen 
langs een andere weg dan die waarin is voorzien door de fabrikant van die databank, 
waarbij gebruik wordt gemaakt van de zoekmachine van de databank en dezelfde 
voordelen bij het opzoeken worden geboden, zoals blijkt uit de punten 25 en 26 van 
het onderhavige arrest. De informatiezoekende eindgebruiker hoeft niet meer de 
startpagina of het zoekformulier van de website van de betrokken databank te openen 
om die databank te doorzoeken, aangezien hij de inhoud ervan „realtime” kan 
doorzoeken via de website van de dedicated metazoekmachine. 

41      Door voormelde activiteit van de exploitant van een dedicated metazoekmachine als 
die in het hoofdgeding dreigt de fabrikant van de databank opbrengsten mis te lopen, 
in het bijzonder die uit reclame op zijn website, en dus inkomsten te worden 
ontnomen waarmee hij wordt geacht de kosten van zijn investering in de 
samenstelling en werking van de databank te kunnen dekken. 
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42      Aangezien de eindgebruiker de startpagina of het zoekformulier van de databank niet 
meer hoeft te openen, is het immers mogelijk dat de fabrikant van de databank minder 
inkomsten haalt uit de reclame op deze startpagina of op dit zoekformulier, met name 
voor zover ondernemingen die online reclame willen maken, van mening zijn dat zij 
meer profijt halen uit reclame op de website van de dedicated metazoekmachine dan 
uit reclame op een van de door de metazoekmachine doorzochte databanken. 

43      Daar het bovendien gaat om databanken die advertenties bevatten, zouden verkopers 
ertoe kunnen overgaan hun advertenties nog slechts op één databank te plaatsen, 
gelet op de mogelijkheid om met de dedicated metazoekmachine tegelijkertijd in 
meerdere databanken te zoeken en op het feit dat de metazoekmachine doublures 
signaleert, zodat de databanken minder groot en dus minder aantrekkelijk zouden 
worden. 

44      Het bestaan van voormeld risico dat het online op internet plaatsen van een dedicated 
metazoekmachine als die in het hoofdgeding de fabrikant van een betrokken databank 
inkomsten doet mislopen, is niet uitgesloten door het feit dat het, teneinde toegang te 
krijgen tot alle informatie over een in een databank gevonden resultaat – te weten, in 
het hoofdgeding, tot alle informatie betreffende een voertuig in een advertentie – in 
beginsel noodzakelijk blijft de link te volgen naar de pagina van herkomst waarop het 
resultaat is gevonden. 

45      De door de dedicated metazoekmachine weergegeven informatie maakt het de 
eindgebruiker immers tot op zekere hoogte mogelijk een selectie te maken van de 
gevonden resultaten en te constateren dat hij over een bepaald resultaat geen verdere 
informatie nodig heeft. Voorts is het mogelijk dat de eindgebruiker toegang krijgt tot 
meer gedetailleerde informatie over een gevonden item zonder de link naar de 
betrokken databank te volgen, wanneer dit item te vinden is in verschillende 
databanken die worden doorzocht door de dedicated metazoekmachine, aangezien 
doublures daarin samengevoegd worden weergegeven. 

46      Het is juist dat de door artikel 7 van richtlijn 96/9 geboden bescherming niet ziet op de 
raadpleging van een databank (zie reeds aangehaalde arresten The British Horseracing 
Board e.a., punt 54, en Directmedia Publishing, punt 51). Wanneer de fabrikant van 
een databank de inhoud ervan voor derden toegankelijk maakt, zij het tegen betaling, 
kan hij zich dus niet op grond van zijn recht sui generis ertegen verzetten dat deze 
derden opzoekingen in deze databank verrichten (zie arresten The British Horseracing 
Board e.a., punt 55, en Directmedia Publishing, punt 53). 
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47      Evenwel zij erop gewezen dat bij de activiteit van de exploitant van een dedicated 
metazoekmachine als die in het hoofdgeding geen sprake is van raadpleging van de 
betrokken databank. Deze exploitant is immers helemaal niet geïnteresseerd in de 
gegevens in de databank, maar verschaft de eindgebruiker een specifieke toegang tot 
die databank en de gegevens ervan, die verschilt van die welke de fabrikant van die 
databank ter beschikking stelt, doch tegelijkertijd dezelfde voordelen bij het opzoeken 
biedt. Het is daarentegen de eindgebruiker die een zoekopdracht invoert in de 
dedicated metazoekmachine die, via deze metazoekmachine, de databank raadpleegt. 

48      Bovendien is de relevante activiteit van de exploitant van een dedicated 
metazoekmachine als die in het hoofdgeding, te weten het online op internet plaatsen 
van die metazoekmachine, vergelijkbaar met de in punt 42 van de considerans van 
richtlijn 96/9 bedoelde fabricage van een parasiterend concurrerend product, zonder 
dat echter de gegevens van de betrokken databank worden gekopieerd. Gelet op de 
geboden zoekmogelijkheden lijkt een dergelijke dedicated metazoekmachine immers 
op een databank, zonder evenwel zelf over gegevens te beschikken. 

49      De eindgebruiker hoeft enkel de website van de dedicated metazoekmachine te 
openen om tegelijkertijd toegang te krijgen tot de inhoud van alle databanken die zijn 
opgenomen in de door de metazoekmachine aangeboden dienst, waarbij de opzoeking 
via de metazoekmachine resulteert in dezelfde resultatenlijst die had kunnen worden 
verkregen door afzonderlijke zoekopdrachten uit te voeren in elk van die databanken, 
welke lijst evenwel wordt weergegeven in de opmaak van de website van de dedicated 
metazoekmachine. De eindgebruiker hoeft de website van de databank niet meer te 
openen, tenzij hij in de weergegeven resultaten een advertentie aantreft waarvan hij 
de details wil weten. In dat geval wordt hij echter rechtstreeks naar de advertentie zelf 
gestuurd, en, door het samenvoegen van de doublures, is het zelfs zeer wel mogelijk 
dat hij de advertentie raadpleegt in een andere databank. 

50      Gelet op het voorgaande is bij het online op internet plaatsen van een dedicated 
metazoekmachine als die in het hoofdgeding door de exploitant van bedoelde 
zoekmachine, waarin de eindgebruikers zoekopdrachten invoeren zodat deze worden 
vertaald naar de zoekmachine van een beschermde databank, sprake van „het ter 
beschikking stellen” van de inhoud van deze databank in de zin van artikel 7, lid 2, 
sub b, van richtlijn 96/9. 

51      Deze terbeschikkingstelling is gericht tot het „publiek”, aangezien een dergelijke 
dedicated metazoekmachine door eender wie kan worden gebruikt en dus een 
onbepaald aantal personen op het oog heeft, ongeacht het aantal personen dat de 
metazoekmachine daadwerkelijk gebruikt. 

52      Bijgevolg is ten aanzien van de exploitant van een dedicated metazoekmachine als die 
in het hoofdgeding sprake van hergebruik van de inhoud van een databank in de zin 
van die bepaling. 
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53      Dat hergebruik betreft een substantieel deel van de inhoud van de databank, of zelfs 
het geheel ervan, aangezien een dedicated metazoekmachine als die in het 
hoofdgeding het mogelijk maakt de volledige inhoud van deze databank te 
doorzoeken, net als bij een zoekopdracht die rechtstreeks in de zoekmachine van die 
databank wordt ingevoerd. In die omstandigheden is het aantal resultaten dat de 
dedicated metazoekmachine per ingevoerde zoekopdracht daadwerkelijk vindt en 
toont, irrelevant. Zoals de Europese Commissie benadrukt doet het feit dat, afhankelijk 
van de door de eindgebruiker gekozen zoekcriteria, slechts een gedeelte van de 
databank daadwerkelijk wordt geraadpleegd en weergegeven, immers niet af aan het 
feit dat de gehele databank ter beschikking aan die eindgebruiker wordt gesteld, zoals 
is aangegeven in de punten 39 en 40 van het onderhavige arrest. 

54      Gelet op een en ander moet op de eerste tot en met de derde vraag worden 
geantwoord dat artikel 7, lid 1, van richtlijn 96/9 aldus moet worden uitgelegd dat in 
het geval van een onderneming die een dedicated metazoekmachine als die in het 
hoofdgeding online op internet plaatst, sprake is van hergebruik van het geheel of een 
substantieel deel van de inhoud van een door voormeld artikel 7 beschermde 
databank wanneer deze dedicated metazoekmachine: 
–        aan de eindgebruiker een zoekformulier ter beschikking stelt dat in wezen 

dezelfde functionaliteiten biedt als het formulier van de databank, 
–        de zoekopdrachten van de eindgebruikers „realtime” vertaalt naar de 

zoekmachine van de databank, zodat alle gegevens van deze databank worden 
doorzocht, en 

–        aan de eindgebruiker de gevonden resultaten toont in de opmaak van haar 
website, waarbij de doublures tot één item worden samengevoegd, maar in een 
volgorde die is gebaseerd op criteria die vergelijkbaar zijn met die welke door de 
zoekmachine van de betrokken databank worden gebruikt om de resultaten 
weer te geven. 

 Vierde tot en met negende vraag 

55      Gelet op het antwoord dat op de eerste tot en met de derde vraag is gegeven, hoeven 
de vierde tot en met de negende vraag niet te worden beantwoord. 

 Kosten 
56      Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen 

incident te beschouwen, zodat de verwijzende rechterlijke instantie over de kosten 
heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof 
gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking. 
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Het Hof (Vijfde kamer) verklaart voor recht: 
Artikel 7, lid 1, van richtlijn 96/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken moet aldus 
worden uitgelegd dat in het geval van een onderneming die een dedicated 
metazoekmachine als die in het hoofdgeding online op internet plaatst, sprake is van 
hergebruik van het geheel of een substantieel deel van de inhoud van een door 
voormeld artikel 7 beschermde databank wanneer deze dedicated 
metazoekmachine: 
–        aan de eindgebruiker een zoekformulier ter beschikking stelt dat in wezen 

dezelfde functionaliteiten biedt als het formulier van de databank, 
–        de zoekopdrachten van de eindgebruikers „realtime” vertaalt naar de 

zoekmachine van de databank, zodat alle gegevens van deze databank worden 
doorzocht, en 

–        aan de eindgebruiker de gevonden resultaten toont in de opmaak van haar 
website, waarbij de doublures tot één item worden samengevoegd, maar in 
een volgorde die is gebaseerd op criteria die vergelijkbaar zijn met die welke 
door de zoekmachine van de betrokken databank worden gebruikt om de 
resultaten weer te geven. 

 
Ondertekeningen 
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Rechtbank Amsterdam (sector Kanton) 18 december 2013 (Cozzmoss/DNK) 
 
Aansprakelijkheid van de tussenpersoon (neutrale dienstverlener) voor user 
generated content. Kennis en controle over de gegevens. Algoritme 
verantwoordelijk voor weergave.  

 

Uitspraak 
 
vonnis 
RECHTBANK AMSTERDAM 
Afdeling privaatrecht 
Zaaknummer en rolnummer: 1411745 \ HA EXPL 13-176 
Uitspraak: 18 december 2013 
 
Vonnis van de kantonrechter 
in de zaak van: 
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
Cozzmoss B.V., 
gevestigd te Eindhoven, 
eiseres, 
nader te noemen Cozzmoss, 
gemachtigde mr. M.R. Rijks, 
t e g e n  
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
De Nieuwe Krant B.V., 
gevestigd te Amsterdam, 
gedaagde, 
nader te noemen DNK. 
 
VERLOOP VAN DE PROCEDURE 
Ingevolge het tussenvonnis van 24 juli 2013 (met de daarin genoemde stukken) heeft op 
22 november 2013 een bijeenkomst van partijen plaatsgevonden. Het proces-verbaal 
hiervan (en de daarin genoemde andere stukken) bevindt zich bij de processtukken.  
Daarna is vonnis bepaald. 
 
GRONDEN VAN DE BESLISSING  
 
1 Feiten 
1.1. Cozzmoss is een onderneming die zich bezig houdt met de handhaving en exploitatie 
van bij haar aangesloten auteursrechthebbenden, zoals Trouw en De Volkskrant.  
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1.2. DNK is een onderneming die zich vanaf 2005 tot 2013 heeft bezig gehouden met de 
exploitatie van de website [naam website] Deze website bevatte naast een hoofdpagina 
sublogs en bedrijfslogs van klanten van DNK die daarop hun eigen berichten konden 
plaatsen.  
 
2 De verdere beoordeling 
2.1. Vooropgesteld wordt dat DNK niet heeft betwist dat op de voorpagina van haar website 
in 2010 artikelen zijn verschenen die afkomstig zijn van Trouw en De Volkskrant en dat 
Trouw en De Volkskrant auteursrechthebbenden op die artikelen zijn. Voorts heeft zij niet 
betwist dat zij voor de openbaarmaking op de voorpagina van haar website van die artikelen 
geen toestemming heeft gekregen van Trouw en De Volkskrant.  
 
2.2. Tussen partijen is in geschil of DNK aansprakelijk is voor de plaatsing van de artikelen op 
de voorpagina van haar website.  
 
2.3. DNK heeft gesteld dat zij niet aansprakelijk is en heeft zich in dat verband beroepen op 
het ‘safe harbor-principe’. Zij heeft erop gewezen dat haar website een ‘user-generated-
content platform’ is. DNK plaatste dus zelf geen enkel artikel, het plaatsen van artikelen 
gebeurde door haar gebruikers op hun eigen sublogs. Sommige van de op de sublogs 
geplaatste artikelen werden door een volledig geautomatiseerd algoritme (dat artikelen 
selecteerde op basis van populariteit en senioriteit) op de hoofdpagina van de website 
doorgeplaatst. DNK wist daarom niet dat de artikelen van Trouw en De Volkskrant op de 
hoofdpagina van haar website stonden. Er werd alleen actief door DNK ingegrepen om zaken 
die in strijd waren met de eigen richtlijnen aan te passen, zoals bijvoorbeeld het verwijderen 
van artikelen waarmee inbreuk werd gemaakt op auteursrechten. Zo is het ook gegaan met 
de artikelen van Trouw en De Volkskrant. Die zijn direct na de melding van de gemachtigde 
van Cozzmoss dat die op de website van DNK stonden verwijderd. Daarmee is voldaan aan 
het safe harbor-principe dat inhoudt dat een website niet verantwoordelijk kan worden 
gehouden voor materiaal dat gebruikers daarop zetten, als ze adequaat reageert op klachten 
van (auteurs)rechthebbenden, aldus steeds DNK.  
 
2.4. Cozzmoss heeft aangevoerd dat DNK onvoldoende gemotiveerd heeft onderbouwd dat 
er enkel sprake was van automatisch doorplaatsen van artikelen vanaf de sublogs naar de 
hoofdpagina. Volgens Cozzmoss was er juist sprake van actieve bemoeienis aan de zijde van 
DNK. Het algoritme kon immers beïnvloed worden om ervoor te zorgen dat bepaalde 
artikelen wel en bepaalde artikelen niet op de hoofdpagina werden geplaatst, aldus steeds 
Cozzmoss.  
 
2.5. De rechtbank overweegt als volgt. Het safe harbor-principe is een clausule in de 
Amerikaanse Digital Millennium Copyright Act (DMCA) die internetproviders en andere 
tussenpersonen vrijwaring van aansprakelijkheid biedt als ze prompt reageren op klachten 
van (auteurs)rechthebbenden. In Europa is een vergelijkbare regeling opgenomen in de 
Europese richtlijn inzake elektronische handel (richtlijn nr. 2000/31/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van de Europese Unie van 8 juni 2000, afgekort als: Reh), welke 
richtlijn in Nederland is geïmplementeerd in onder meer artikel 6:196c lid 4 BW. 
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De rechtbank vat het beroep van DNK op het safe harbor-principe dan ook op als een beroep 
op artikel 6:196c lid 4 BW, dat voorzover relevant voor onderhavige zaak als volgt luidt : 
Degene die diensten van de informatiemaatschappij verricht als bedoeld in artikel 15d lid 3 
van Boek 3, bestaande uit het op verzoek opslaan van van een ander afkomstige informatie, 
is niet aansprakelijk voor de opgeslagen informatie, indien hij: 
a. (…) 
b. zodra hij weet of redelijkerwijs behoort te weten, prompt de informatie verwijdert of de 
toegang daartoe onmogelijk maakt.  
 
2.6. Om te beoordelen of DNK op grond van dit artikel gevrijwaard is van aansprakelijkheid 
dient te worden bezien of DNK onder de bescherming van het artikel valt. Artikel 6:196c lid 4 
BW biedt (onder voorwaarden) vrijwaring van aansprakelijkheid aan degene die diensten van 
de informatiemaatschappij verricht (…), bestaande uit het op verzoek opslaan van van een 
ander afkomstige informatie. Uit het arrest van het Europese Hof van Justitie in de zaak 
l’Oréal/eBay (Hof van Justitie EU 12 juli 2011, zaak C-324/09) alsmede uit de Memorie van 
toelichting op de Aanpassingswet richtlijn inzake elektronische handel (28197, nr. 3) kan 
worden afgeleid dat de vraag of DNK een dienstverlener in de zin van dit artikel (meer in het 
bijzonder van artikel 14 Reh) is, bevestigend moet worden beantwoord indien zij zich heeft 
beperkt tot een neutrale levering van de dienst met behulp van een louter technische en 
automatische verwerking van de gegevens die hem door zijn klanten (in dit geval: 
gebruikers) zijn verstrekt. De dienstverlener komt geen aanspraak op vrijwaring van 
aansprakelijkheid toe als hij een actieve rol heeft gespeeld waardoor hij kennis heeft van of 
controle heeft over die gegevens. Het komt dus kort gezegd aan op de vraag of DNK te 
beschouwen is als een neutrale dienstverlener.  
 
2.7. DNK heeft gesteld dat een volledig geautomatiseerd algoritme zorgdroeg voor de 
selectie en doorplaatsing van de artikelen naar de hoofdpagina. Hoewel zij deze stelling niet 
met stukken heeft onderbouwd (hetgeen wel op haar weg had gelegen), geldt zelfs als die 
stelling juist is het volgende. De bestuurder van DNK ([naam 1]) heeft ter zitting gezegd dat 
hij het algoritme heeft bedacht. Volgens hem selecteerde het algoritme artikelen van de 
sublogs op basis van senioriteit en populariteit en werden artikelen die op bedrijfslogs 
stonden van het algoritme uitgesloten. Hij heeft ook verteld dat op verzoek van [naam 2], 
een klant van DNK met een eigen bedrijfslog, een aanpassing is gemaakt aan het algoritme in 
die zin dat de artikelen op haar bedrijfslog wel in aanmerking kwamen om door het 
algoritme te worden geselecteerd voor doorplaatsing. Daarbij komt dat DNK de mogelijkheid 
had om het algoritme zodanig aan te passen dat inbreukmakende artikelen van het 
algoritme werden uitgesloten, maar dat zij van deze mogelijkheid geen gebruik heeft 
gemaakt omdat de software daarvoor te duur was. De rechtbank is van oordeel dat DNK 
aldus het algoritme heeft bedacht, heeft toegepast en in staat was om dit aan te passen 
zodat vastgesteld kan worden dat DNK controle had over de van andere afkomstige 
informatie. DNK kan dus niet gezien worden als een neutrale dienstverlener in de zin van 
artikel 14 Reh en artikel 196c lid 4 BW.  
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2.8. Nu de rechtbank van oordeel is dat DNK niet onder de bescherming van artikel 6:196c lid 
4 BW valt, komt zij niet toe aan beoordeling van de vraag of zij gevrijwaard is van 
aansprakelijkheid omdat zij, zoals DNK heeft gesteld, adequaat heeft gereageerd op klachten 
van auteursrechthebbenden.  
 
2.9. Dat betekent dat DNK aansprakelijk is voor de schade die Trouw en De Volkskrant 
hebben geleden als gevolg van het inbreukmakend handelen. Cozzmoss heeft primair 
aanspraak gemaakt op betaling van € 9.888,08 en subsidiair op betaling van € 8.063,46. 
Beide bedragen behelzen een bedrag van € 7.298,46 ter vergoeding van de economische 
waarde van de artikelen en een bedrag van € 765,00 aan administratiekosten. Het verschil 
tussen de bedragen wordt gevormd door een bedrag van € 1.824,62, zijnde een verhoging 
van de economische waarde van de artikelen met 25%. Volgens Cozzmoss is deze verhoging 
niet bedoeld als boete, maar als een redelijke vergoeding voor het verlies van exclusiviteit en 
vermindering van exploitatiemogelijkheden van de artikelen. DNK heeft verweer gevoerd 
tegen de verhoging van de economische waarde met 25%. Volgens haar is er geen sprake 
van verlies van exclusiviteit en vermindering van exploitatiemogelijkheden omdat grotere 
websites de artikelen ook hebben gepubliceerd. Ook De Volkskrant en Trouw zelf hebben de 
artikelen gratis voor het publiek beschikbaar gesteld.  
 
2.10. De rechtbank stelt vast dat de grondslag voor de verhoging van de economische 
waarde niet een boete is, maar een schadevergoeding. Het verweer dat andere websites de 
artikelen ook gepubliceerd hebben doet niet af aan het feit dat DNK zelfstandig 
inbreukmakend heeft gehandeld. Dit verweer wordt dan ook verworpen. Ook het verweer 
dat Volkskrant en Trouw de artikelen zelf gratis voor het publiek ter beschikking hebben 
gesteld zodat van geleden schade geen sprake kan zijn, wordt verworpen. Immers, DNK 
heeft niet betwist dat De Volkskrant en Trouw juist door het ter beschikking stellen van de 
artikelen op hun eigen websites hun websites succesvol kunnen exploiteren. Nu DNK voor 
het overige geen verweer heeft gevoerd tegen de vordering en de rechtbank een verhoging 
van 25% ter vergoeding van geleden schade vanwege verlies van exclusiviteit en 
vermindering van exploitatiemogelijkheden redelijk acht, zal de rechtbank het primair 
gevorderde bedrag toewijzen.  
 
2.11. Bij deze uitkomst van de procedure wordt DNK als de in het ongelijk gestelde partij 
veroordeeld in de proceskosten aan de zijde van Cozzmoss. Cozzmoss heeft, met een beroep 
op artikel 1019h Rv, aanspraak gemaakt op betaling van de door haar daadwerkelijk 
gemaakte kosten van rechtsbijstand ter hoogte van € 6.602,09 (exclusief BTW en inclusief 
griffierecht en deurwaarderskosten) te vermeerderen met rente vanaf veertien dagen na de 
datum van dit vonnis. Nu DNK geen verweer heeft gevoerd en de rechtbank ook overigens 
geen aanleiding ziet om af te wijken van het bepaalde in artikel 1019h Rv, wordt de 
vordering toegewezen.  
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BESLISSING 
De kantonrechter: 
I. veroordeelt DNK tot betaling aan Cozzmoss van € 9.888,08 aan hoofdsom; 
II. veroordeelt DNK in de proceskosten, aan de zijde van Cozzmoss tot op heden begroot op 
€ 6.602,09 exclusief BTW, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 
BW over dit bedrag met ingang van de veertiende dag na betekening van dit vonnis tot de 
dag van volledige betaling; 
III. verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad; 
IV. wijst het meer of anders gevorderde af. 
Aldus gewezen door mr. S.E. Sijsma, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare 
terechtzitting van 18 december 2013 in tegenwoordigheid van de griffier. 
De griffier De kantonrechter 
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Reclamecode Social Media  
 
Vanaf 1 januari 2014 is de Reclamecode Social Media in werking getreden. De 
regeling is onderdeel geworden van de Nederlandse Reclame Code.  Hieronder 
de integrale tekst van de Reclamecode Social Media en de daarbij behorende 
Toelichting. 
 
Reclamecode Social Media 2014 (RSM) 

De achtergrond van en een toelichting op de totstandkoming van deze code is als bijlage bij 
deze code opgenomen. 
 
1. Reikwijdte 
De Reclamecode Social Media (“de Code”) heeft betrekking op Reclame via Social Media. 
 
2. Definities 
In deze Code wordt verstaan onder:  
a. Reclame via Social Media: reclame in de zin van artikel 1 NRC in verband met Social Media 
Marketing. 
b. Adverteerder: degene die de Verspreider stimuleert tot het maken en/of openbaar maken 
van Reclame via Social Media en/of degene die reclame maakt door deze op social media te 
plaatsen en/of door uitingen op social media te (laten) bewerken. 
c. Verspreider: degene die een Relevante Relatie heeft met de Adverteerder en Reclame via 
Social Media verspreidt. Een Verspreider kan een natuurlijke of rechtspersoon zijn. Onder 
Verspreider wordt niet verstaan een beheerder van sociale netwerksites en fora die 
communicatie tussen deelnemers faciliteert en zich hierbij inhoudsneutraal opstelt. 
d. Relevante Relatie: de relatie tussen de Adverteerder en de Verspreider gericht op het 
(doen) verspreiden van Reclame via Social Media, tegen betaling of enig voordeel , dat de 
geloofwaardigheid van de Reclame via Social Media kan beïnvloeden. 
e. Social Media Marketing: een marketingactiviteit van een Adverteerder die er op gericht is 
om Verspreiders, al dan niet in opdracht van de Adverteerder over een product of merk te 
doen communiceren, alsmede het (laten) bewerken van uitingen van derden via social 
media ten behoeve van een Adverteerder. 
 
3. Openbaring en herkenbaarheid van Relevante Relatie 
a. Reclame via Social Media dient duidelijk als zodanig herkenbaar te zijn.  
b. Indien een Verspreider een vergoeding in geld of in natura ontvangt van de Adverteerder, 
dient dat uitdrukkelijk te worden vermeld in de uiting. 
c. Aan de onder a. en b. bedoelde eis kan in ieder geval worden voldaan als de inhoud en 
aard van de Relevante Relatie duidelijk en op eenvoudig toegankelijke wijze geopenbaard 
wordt, bijvoorbeeld door opmaak en/of presentatie. De inhoud en aard van de Relevante 
Relatie is in ieder geval duidelijk herkenbaar indien deze conform de suggesties in de 
toelichting bij dit artikel wordt vormgegeven.  
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Toelichting 
Indien een Adverteerder de Verspreider (kans op) voordeel biedt voor het verspreiden van 
Reclame via Social Media én dit voordeel de geloofwaardigheid van de betreffende uiting 
beïnvloedt , moet de relatie tussen Adverteerder en Verspreider duidelijk zijn. 
 
Voorbeeld: een consument wordt betaald (in euro’s of in natura) om een nieuw product te 
reviewen en hierover te schrijven op een weblog. In naleving van de regelgeving dient in de 
review zelf een vermelding te worden gemaakt van het feit dat de blogger wordt betaald 
voor de product review.  
 
Dit kan door de blogpost af te sluiten met: “Disclaimer, deze printer/telefoon/tablet kreeg ik 
gratis aangeboden van HP/Apple/Samsung om te testen.” 
 
Indien het gaat om een microblog bericht, kan er gebruik worden gemaakt van een hashtag. 
Wanneer het gaat om een gesponsord product, gebruikt men #spon, bij een advertentie 
#adv. 
 
Onderstaand volgen voorbeelden van de wijze waarop de Relevante Relatie binnen welk 
platform correct aan bezoekers kenbaar kan worden gemaakt. De opsomming is niet 
limitatief. Andere manieren zijn mogelijk. 
 
Persoonlijke weblogs 
● Ik ontving productnaam van merk . 
● Merk stuurde me productnaam . 
● Het bedrijf/merk stimuleerde mij tot dit bericht 
 
Review / thema weblogs 
● Ik ontving productnaam van merk voor een review. 
● Ik ben betaald door merk voor een review. 
● Het bedrijf/merk stimuleerde mij tot dit bericht. 
 
Reacties in online fora 
● Ik ontving productnaam van merk . 
● Ik ben betaald door merk . 
● Het bedrijf/merk stimuleerde mij tot dit bericht. 
● Ik ben een medewerker [of vertegenwoordiger] van merk . 
 
Microblogs 
Maak gebruik van een hashtag, zoals: 
 
● #spon (gesponsord) 
● #paid (betaald) 
● #sample (sample) 
● #adv (advertentie) 
● #prom (promoted) 
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Status updates in sociale netwerken 
● Ik ontving productnaam van merk . 
● Ik ben betaald door merk . 
● Het bedrijf/merk stimuleerde mij tot dit bericht. 
 
In het geval dat status updates worden gelimiteerd door een aantal karakters, raden we aan 
om de Relevante Relatie tussen de Adverteerder en Verspreider te openbaren op de wijze 
die voor de microblogs is omschreven. 
 
Video & foto communities 
Op onderstaande wijze kan de Relevante Relatie tussen Adverteerder en Verspreider 
openbaar worden gemaakt bij de omschrijving van de geplaatste content. 
● Ik ontving productnaam van merk . 
● Ik ben betaald door merk . 
● Het bedrijf/merk stimuleerde mij tot dit bericht. 
 
Podcast 
Op onderstaande wijze kan de Relevante Relatie tussen Adverteerder en Verspreider 
openbaar worden gemaakt bij de omschrijving van de geplaatste content en worden 
vermeld in de podcast zelf. 
● Ik ontving productnaam van merk . 
● Ik ben betaald door merk . 
● Het bedrijf/merk stimuleerde mij tot dit bericht. 
 
4. Manipulatieverbod 
a. Het is verboden berichten of andere uitingen op social media zodanig te bewerken dat de 
gemiddelde consument hierdoor kan worden misleid. 
b. Indien de Adverteerder berichten of andere uitingen op social media bewerkt of laat 
bewerken ter aanprijzing van een product, dienst of activiteit van de Adverteerder of derde, 
dient de Adverteerder dit op duidelijke en toegankelijke wijze kenbaar te maken.  
c. Indien berichten of andere uitingen op social media worden gewijzigd, geselecteerd of 
vergeleken in het kader van de aanprijzing van een product van de Adverteerder of van een 
derde, dient de Adverteerder al het nodige te doen om de aard van de Relevante Relatie 
duidelijk te vermelden.  
d. Het is de Adverteerder verder niet toegestaan systematisch en in bulk valse / niet-
bestaande identiteiten aan te maken en/ of te gebruiken om via social media te berichten 
over een product en/of dienst.  
 
Toelichting 
Ook in het geval waar een Adverteerder door consumenten gegenereerde content op een 
selectieve manier laat zien, waardoor alleen positieve uitingen naar voren komen, is de 
Adverteerder verplicht dit kenbaar te maken. 
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Voorbeeld: wanneer op een (owned) platform microblog berichten worden weergegeven en 
de Adverteerder hier positieve uitingen publiceert, moet de Adverteerder dit duidelijk 
aangeven. Bijvoorbeeld door aan te geven dat het gaat om een selectie van positieve 
reacties. Uiteraard blijft sub a van dit artikel ook gelden: die duidelijkheid betekent niet per 
se dat het resultaat van de selectie niet misleidend kan zijn. 
 
Voorbeeld: een Adverteerder kiest ervoor om via valse / niet-bestaande identiteiten te 
(laten) berichten over een product of dienst. In dit geval wordt de geadresseerde onjuist 
geïnformeerd over de identiteit van de Verspreider en de Relevante Relatie met de 
Adverteerder, dit is niet toegestaan.  
 
Het onderscheid tussen sub b en sub c is dat bij sub b de adverteerder zelf de posts bewerkt 
en bij sub c een derde dat doet. Als die derde met de adverteerder een relevante relatie 
heeft, moet die derde dat melden. De adverteerder moet als hij ontdekt dat de relevante 
relatie ten onrechte ontbreekt die derde daar op aanspreken en er voor zorgen voor zover 
mogelijk dat die relatie alsnog vermeld wordt.  
 
NB. Teasers zijn toegestaan tenzij de teaser de gemiddelde consument ertoe brengt of kan 
brengen een besluit over een transactie te nemen welke hij anders niet had genomen.  
 
5. Kinderen 
Het is niet toegestaan kinderen van 12 jaar en jonger rechtstreeks te stimuleren tot het 
maken van reclame voor producten of diensten op social media. 
 
6. Zorgplicht / verantwoordelijkheid van de Adverteerder jegens de Verspreider en derden 
1. De Adverteerder is gehouden om: 
a. De Verspreider bekend te maken met de inhoud van deze Code; 
b. De Verspreider die in zijn opdracht werkt, te verplichten (bijvoorbeeld door het opstellen 
van een reglement) zich te houden aan de relevante wet- en regelgeving waaronder de NRC, 
alsmede deze Code; 
c. Indien de Verspreider gebruik mag maken van derden: de Verspreider erop te wijzen dat 
ook deze derden de onder b. bedoelde verplichtingen moeten naleven; 
d. Zich actief in te spannen om de Verspreider te houden aan de onder b. en c. bedoelde 
verplichtingen en actief op te treden tegen de onder b. en c. genoemde overtredingen.  
2. Adverteerder kan zich niet van de onder 1. bedoelde verplichtingen verschonen op grond 
van het enkele feit dat de Verspreider niet in zijn opdracht werkt.  
3. Indien de Adverteerder heeft voldaan aan voormelde verplichtingen, heeft de 
Adverteerder de maximale inspanning verricht die redelijkerwijs van hem verwacht mag 
worden om ervoor te zorgen dat de Verspreiders de regels naleven. 
4. Adverteerder en Verspreider zijn ieder voor zich verantwoordelijk voor naleving van de 
artikelen 3, 4 en 5 van deze Code. De Reclame Code Commissie en, in appel, het College van 
Beroep kan bij een toewijzing van een klacht aanwijzen aan welke partij het niet-naleven van 
het bepaalde in deze Code toe te schrijven is. 
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7. Overige bepalingen 
Hetgeen in deze Code staat, laat onverlet hetgeen in de Nederlandse Reclame Code staat, in 
het bijzonder de bepalingen van misleidende reclame in de artikel 7 en 8 NRC en de 
herkenbaarheid van reclame als bedoeld in artikel 11.1 NRC. 
 
8. Evaluatie en inwerkingtreding 
a. Deze Code treedt in werking op 1 januari 2014.  
b. Deze Code zal jaarlijks na de inwerkingtreding ervan worden geëvalueerd en waar nodig 
worden bijgesteld. 
 
Bijlage behorende bij de Reclame Code Social Media (RSM) 
 
Toelichting 
De RSM maakt een begin met het reguleren van reclame- en marketingactiviteiten via social 
media. Deze code beoogt transparantie in Social Media Marketing te bevorderen, door de 
relatie tussen de adverteerder en degene die de reclame-uiting verspreidt openbaar te 
maken. De ontwikkelingen in het kanaal zijn niet uitgekristalliseerd, daarom zal deze code 
periodiek worden geëvalueerd en desgewenst aangepast.  
 
Kenmerkend voor Social Media Marketing is dat de verspreiding van de reclameboodschap 
niet gebeurt door één of meerdere partijen in opdracht van een adverteerder, maar door 
verspreiders (consumenten en rechtspersonen) die hiertoe (soms maar) veelal niet een 
directe opdracht van de adverteerder hebben gekregen, maar hiertoe wel door de 
adverteerder zijn gestimuleerd.  
 
Om de geadresseerde (consument en bedrijf) in staat te stellen een reclameboodschap via 
Social Media Marketing juist te duiden, moet hij in een aantal gevallen kennis hebben van de 
aard van de relatie tussen de adverteerder en de verspreider. Van relaties die geen invloed 
hebben op de geloofwaardigheid van de reclameboodschap, behoeft de consument geen 
kennis te hebben. Een relatie waarvan de consument kennis moet hebben, heet in deze code 
een relevante relatie. Er is steeds sprake van een dubbele toets: er moet sprake zijn van enig 
voordeel én dat voordeel moet de geloofwaardigheid van de betreffende uiting beïnvloeden. 
 
Een relevante relatie is in ieder geval een contract, sponsoring of het aanbieden van gratis 
producten aan consumenten met het verzoek over het gratis product iets te posten. Niet 
relevant is, bijvoorbeeld, als de adverteerder een verspreider belt om hem of haar er van te 
overtuigen een positief verhaal over adverteerder te schrijven. Evenmin is het sturen van 
recensie-exemplaren relevant indien dat gebeurt aan een recensent. Bij journalisten die hun 
werk volgens hun journalistieke codes doen, zal evenmin sprake zijn van een relevante 
relatie.  
 
Een relevante relatie kan al bij de consument bekend zijn of worden verondersteld. Als dat 
niet zo is, dient die relatie geopenbaard te worden bij de uiting. Voor het bestaan van een 
relevante relatie is verder vereist dat er bij de verspreider sprake is van enig voordeel dat de 
adverteerder verbindt aan de verspreiding van de uiting. Dat kan een materieel voordeel zijn 
(geld of goederen), maar ook extra “volgers”/“vrienden” of publiciteit. 
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Indien er sprake is van een relevante relatie die voortvloeit uit een overeenkomst, moet de 
adverteerder de verspreider verplichten deze Code na te leven, bijvoorbeeld door een 
bepaling op te nemen in de opdracht, arbeidsovereenkomst of actievoorwaarden. Indien er 
geen sprake is van een overeenkomst, moet de adverteerder bij het uitnodigen van 
verspreiders om hun mening over zijn producten te geven, hen nadrukkelijk op deze code 
wijzen. Als een social media campagne niet alleen leidt tot aanprijzingen maar ook tot 
kritische uitingen, blijft de adverteerder aan te spreken onder deze code.  
Ook heeft de adverteerder een verantwoordelijkheid als er uitingen worden gedaan die in 
strijd zijn met deze code, maar die hij kan verwijderen, bijv. omdat ze op zijn website of aan 
hem gerelateerde websites staan.  
 
Daarnaast dient de adverteerder ervoor zorg te dragen dat een beeld over een product of 
dienst dat uit blogposts opdoemt niet misleidend is. Bij eigen media moet hij daarom iedere 
vorm van selectie of wijziging van posts openbaarmaken. De adverteerder kan posts los van 
het forum waar ze op zijn geplaatst verder natuurlijk naar eigen inzicht inzetten. Uiteraard 
voor zover onder de NRC geoorloofd. Het gaat er hier om dat voorkomen wordt dat er een 
open forum wordt gesuggereerd dat er niet is. 
 
De RSM maakt deel uit van de NRC. Het is uiteindelijk aan de Reclame Code Commissie om 
na ontvangst van de klachten per geval vast te stellen of uitingen geopenbaard via social 
media onder het begrip reclame vallen, waarvoor de adverteerder verantwoordelijkheid 
draagt. 
 
De bepalingen in deze code zijn aanvullend op de wettelijke bepalingen uit het Burgerlijk 
Wetboek, de Wet bescherming persoonsgegevens en Telecommunicatiewet en, zoals 
aangegeven, de zelfregulering in de NRC. Ook eigen reglementen van offline en online 
communicatiemedia moeten worden gerespecteerd, voor zover deze niet in strijd zijn met 
de bepalingen van deze code of de NRC. In dat geval gaan deze code en de NRC voor en kan 
de adverteerder zich niet met een beroep op die reglementen aan zijn verantwoordelijkheid 
op grond van deze code en de NRC onttrekken. 
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Gerechtshof Arnhem 18 december 2012 (Cozzmoss/Remie) 
 
Inbreuk auteursrecht. Artikelen ongewijzigd en integraal zonder toestemming 
van rechthebbende overgenomen op de site. Geen beroep op persexceptie van 
artikel 15 Auteurswet. 
 
Uitspraak 
GERECHTSHOF ARNHEM 
Sector civiel recht 
zaaknummer gerechtshof 200.095.796 
(zaaknummer rechtbank 109860) 
arrest van de zesde kamer van 18 december 2012 
in de zaak van 
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
Cozzmoss B.V., 
gevestigd te Eindhoven, 
appellante, 
hierna: Cozzmoss, 
advocaat: mr. F.A.M. Knüppe, 
tegen: 
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
Remie Consultants B.V., 
gevestigd te Almelo, 
geïntimeerde, 
hierna: Remie Consultants, 
advocaat: mr. D.J. Kap. 
 
1. Het geding in eerste aanleg 
Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar de inhoud van de vonnissen van 6 
april 2011 en 15 juni 2011 die de rechtbank Almelo tussen Cozzmoss als eiseres en Remie 
Consultants als gedaagde heeft gewezen. 
 
2. Het geding in hoger beroep 
2.1 Het verloop van de procedure blijkt uit: 
- de dagvaarding in hoger beroep d.d. 18 augustus 2011, 
- de memorie van grieven, met producties, 
- de memorie van antwoord, met producties. 
2.2 Vervolgens hebben partijen de stukken voor het wijzen van arrest aan het hof 
overgelegd en heeft het hof arrest bepaald. 
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3. De vaststaande feiten 
De rechtbank heeft in haar tussenvonnis van 6 april 2011 onder 5 tot en met 13 feiten 
vastgesteld. Cozzmoss wenst (met haar grieven III en IV) dat deze feiten worden aangevuld. 
Het hof zal hierna onder 4.1 de feiten opnieuw vaststellen. Daarbij zal het hof, voor zover 
voor de beoordeling van belang, op het onder deze grieven aangevoerde ingaan, zodat 
Cozzmoss bij een verdere bespreking van deze grieven geen belang meer heeft. Voor het 
overige zijn de door de rechtbank vastgestelde feiten niet betwist, zodat ook het hof daarvan 
zal uitgaan. 
 
4. De motivering van de beslissing in hoger beroep 
4.1 Het gaat in deze zaak om het volgende. Remie Consultants heeft op haar website 43 
artikelen uit het tijdschrift Cobouw gezet. Cobouw behoort toe aan Sdu en is een uitgave 
voor de bouw. Cozzmoss is een onderneming die zich bezig houdt met de handhaving en 
exploitatie van de auteursrechten van bij haar aangesloten (rechts)personen. Op grond van 
een in oktober 2009 gesloten lastgevingsovereenkomst (productie 1 bij inleidende 
dagvaarding) heeft Cozzmoss namens Cobouw/Sdu de opdracht gekregen de ‘aan 
Cobouw/Sdu toekomende’ auteursrechten te handhaven. 
 
4.2 Stellende dat Remie Consultants door het plaatsen op haar website van de 43 artikelen 
uit Cobouw inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechten van Sdu, heeft Cozzmoss de 
onderhavige procedure aanhangig gemaakt bij de rechtbank te Almelo. Cozzmoss heeft 
gevorderd een verklaring voor recht dat Remie Consultants auteursrechtinbreuk heeft 
gemaakt en dusdoende jegens Sdu onrechtmatig heeft gehandeld, een bevel tot staking van 
de auteursrechtinbreuken, alsmede vergoeding van de door Sdu geleden schade, met rente 
en kosten. 
 
4.3 Remie Consultants heeft de gestelde auteursrechtinbreuk betwist. Zij heeft gesteld dat 
niet duidelijk is wie de makers van de artikelen zijn. Voorts heeft zij aangevoerd dat de 
artikelen nieuwsfeiten bevatten en niet kwalificeren als ‘werken’ in de zin van de 
Auteurswet. Tenslotte heeft Remie Consultants erop gewezen dat zij op Cobouw was 
geabonneerd en de artikelen door haar met bronvermelding zijn gepubliceerd. 
 
4.4 De rechtbank heeft in haar tussenvonnis van 6 april 2011 Cozzmoss opgedragen te 
bewijzen dat de door Remie Consultants op haar website geplaatste artikelen door 
medewerkers van Sdu/Cobouw zijn gemaakt en dat deze artikelen hebben te gelden als een 
(oorspronkelijk) werk in de zin van de Auteurswet. 
 
4.5 In het eindvonnis van 15 juni 2011 heeft de rechtbank geoordeeld dat Cozzmoss niet is 
geslaagd in het opgedragen bewijs. Daartoe heeft zij, samengevat, overwogen dat Cozzmoss 
heeft nagelaten de oorspronkelijke nieuwsberichten, op basis waarvan de nieuwsberichten 
van Cobouw waren vervaardigd, in het geding te brengen, zodat het voor de rechtbank niet 
mogelijk is – door vergelijking van de respectieve berichten – vast te stellen of de 
onderhavige nieuwsberichten oorspronkelijk zijn in de zin van de Auteurswet. 
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4.6 Cozzmoss heeft bij memorie van grieven zowel tegen het tussenvonnis als het eindvonnis 
grieven gericht en zij heeft geconcludeerd tot vernietiging van beide vonnissen. Aldus is 
Cozzmoss, anders dan Remie Consultants heeft betoogd, (mede) ontvankelijk in het hoger 
beroep tegen het tussenvonnis. Grief II heeft in dit licht geen zelfstandige betekenis (meer) 
en behoeft geen verdere bespreking. Ook grief I, waarmee Cozzmoss opkomt tegen de 
weergave in het tussenvonnis van haar vordering, behoeft geen verdere bespreking, nu het 
hof hierna zal uitgaan van de vorderingen zoals geformuleerd in de memorie van grieven. 
 
4.7 De grieven V, VI, VIII, IX en X, gericht tegen het onder 4.5 vermelde oordeel van de 
rechtbank dat niet is komen vast te staan dat de nieuwsberichten auteursrechtelijke werken 
zijn en tegen de in dat verband gegeven bewijsopdracht, slagen. Daartoe overweegt het hof 
als volgt. 
 
4.8 Voor auteursrechtelijke bescherming onder de Auteurswet is vereist dat sprake is van 
een eigen intellectuele schepping van de auteur die de persoonlijkheid van deze laatste 
weerspiegelt en tot uiting komt door de vrije creatieve keuzen van die auteur. Ten aanzien 
van persartikelen kan de intellectuele schepping zijn gelegen in de keuze, de schikking en de 
combinatie van de woorden waarmee de auteur op een oorspronkelijke wijze uitdrukking 
aan zijn creatieve geest kan geven (HvJ EU 16 juli 2009, C-5/08 (Infopaq), alsmede HvJ EU 22 
december 2010, C-393/09 (Softwarová); HvJ EU 1 december 2011, C-145/10 (Eva Maria 
Painer)). Op degene tegen wie het auteursrecht wordt ingeroepen, rust de stelplicht en de 
bewijslast dat de maker het werk aan een eerder bestaand werk heeft ontleend (HR 9 maart 
1962, NJ 1964, 403). 
 
4.9 Naar het oordeel van het hof voldoen de onderhavige 43 artikelen, getoetst aan de 
hiervoor vermelde maatstaf, aan de eisen voor een auteursrechtelijk werk. Zoals Cozzmoss 
ook met voorbeelden ten aanzien van alle 43 artikelen genoegzaam heeft geadstrueerd, 
geven deze artikelen er voldoende blijk van dat de makers daarin creatieve keuzes hebben 
gemaakt met betrekking tot de woordkeus en (zins)opbouw. De rechtbank heeft verder in 
verband met het oorsponkelijkheidsvereiste miskend dat op Remie Consultants de stelplicht 
en bewijslast rusten dat de onderhavige artikelen (los van de nieuwsinhoud), waar het de 
auteursrechtelijk beschermde trekken ervan betreft, zijn ontleend aan eerdere werken van 
derden. Dat dit laatste het geval is, heeft Remie Consultants onvoldoende onderbouwd, 
zodat het ervoor moet worden gehouden dat de onderhavige bijdragen (oorspronkelijke) 
werken in de zin van de Auteurswet zijn. 
 
4.10 Vast staat dat de desbetreffende artikelen ongewijzigd en integraal zijn geplaatst op de 
website van Remie Consultants. Daarmee staat vast dat – ook indien in dit geval sprake is 
van een meer geringe (zij het voldoende) mate van originaliteit – alle auteursrechtelijk 
beschermde elementen zijn overgenomen. Het aldus plaatsen van de auteursrechtelijk 
werken op een (voor het publiek toegankelijke) website vormt in beginsel een aan de 
auteursrechthebbende(n) voorbehouden openbaarmaking in de zin van de artikelen 1 en 12 
van de Auteurswet (hierna: Aw). 
 
 



ACTUALITEITEN ICT-RECHT 2014  PAGINA 62 

Vast staat dat Remie Consultants hiertoe geen toestemming van de auteursrechthebbende 
heeft verkregen. Voor zover Remie Consultants zich in dit verband mocht hebben willen 
beroepen op het (enkele) feit dat zij is geabonneerd op Cobouw, heeft zij onvoldoende 
gesteld om daaruit (mede) de toestemming voor de onderhavige openbaarmaking te kunnen 
afleiden. Het beroep van Remie Consultants op uitputting van het auteursrecht, stuit erop af 
dat dit leerstuk slechts betrekking heeft op de verdere verspreiding van (met toestemming 
van de rechthebbende in het verkeer gebrachte) fysieke exemplaren van een 
auteursrechtelijk werk en niet op de verdere (immateriële) openbaarmaking door middel 
van een website. 
 
4.11. Voor zover Remie Consultants zich nog heeft beroepen op de beperking van artikel 15 
Aw – overname van nieuwsberichten door de pers – heeft zij, tegenover de gemotiveerde 
betwisting door Cozzmoss, onvoldoende gesteld om te kunnen oordelen dat het plaatsen 
van de artikelen op haar website onder deze beperking op het auteursrecht valt. Vast staat 
dat de onderneming van Remie Consultants is gericht op het plaatsen van personeel bij 
bedrijven die een personeelstekort hebben. Tegen die achtergrond heeft Remie Consultants 
de stelling van Cozzmoss, dat de website van Remie Consultants geen persorgaan is als 
bedoeld in artikel 15 lid 1 Aw, onvoldoende gemotiveerd weersproken. Bovendien is het hof 
van oordeel dat gelet op de integrale overname van de onderhavige artikelen, de digitale 
openbaarmaking daarvan, de plaatsing in een (digitaal) archief en de omvang van het aantal 
overgenomen artikelen, het gebruik door Remie Consultants in dit geval de normale 
exploitatie van het onderhavige materiaal door Sdu en daarmee de belangen van Sdu op 
onredelijke wijze schaadt. 
 
4.12. Cozzmoss heeft met de in eerste aanleg overgelegde producties 4 en 13 voldoende 
onderbouwd dat de door haar genoemde auteurs maker zijn van de onderhavige artikelen, 
nog daargelaten dat deze auteurs allen op de respectieve artikelen als maker zijn vermeld, 
waaraan artikel 4 lid 1 Aw het vermoeden verbindt dat zij – behoudens bewijs van het 
tegendeel – voor de maker moeten worden gehouden. Zulk bewijs is door Remie 
Consultants niet geleverd. Ook grief VII slaagt derhalve. 
 
4.13. Remie Consultants heeft als zodanig niet de uit de door Cozzmoss in het geding 
gebrachte lastgevingsovereenkomst voortvloeiende last (productie 1 bij inleidende 
dagvaarding) betwist. Wel heeft zij betwist dat Sdu – namens wie Cozzmoss in deze 
procedure stelt op te treden – voor de onderhavige werken als auteursrechthebbende kan 
worden aangemerkt. 
 
4.14. Cozzmoss heeft in eerste aanleg gesteld (hetgeen de rechtbank in haar tussenvonnis 
als als feit heeft aangemerkt) dat de desbetreffende auteurs werknemer van Sdu zijn of 
waren en dat Sdu krachtens artikel 7 Aw als werkgever voor de onderhavige publicaties als 
(initieel) auteursrechthebbende moet worden aangemerkt. Hiertoe heeft Cozzmoss een 
schriftelijke verklaring van Sdu (productie 13 bij conclusie van repliek) overgelegd waarin Sdu 
bevestigt dat de auteurs als werknemer van Sdu de desbetreffende artikelen hebben 
geschreven. Vast staat dat Cobouw een Sdu publicatie is en de onderhavige artikelen alle in 
Cobouw zijn gepubliceerd. 
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4.15. Cozzmoss heeft naar het oordeel van het hof voldoende onderbouwd dat de 
desbetreffende auteurs werknemer van Sdu waren. Remie heeft dat als zodanig ook niet 
concreet betwist, in het bijzonder heeft zij in dit verband niet betwist de door Cozzmoss 
gestelde toepasselijkheid van art. 7 Aw. Tegen de achtergrond van het onder 4.14 
overwogene en gelet op de onvoldoende gemotiveerde betwisting door Remie Consultants, 
moet het ervoor worden gehouden dat Sdu krachtens artikel 7 Aw als 
auteursrechthebbende op de onderhavige werken heeft te gelden, zodat Cozzmoss 
krachtens de haar verstrekte last bevoegd is tegen Remie Consultants op te treden wegens 
de door Remie Consultants gepleegde auteursrechtinbreuken. 
 
4.16 Cozzmoss heeft onder meer schadevergoeding gevorderd, begroot op grond van een 
vergoeding per woord van € 0,47, vermenigvuldigd met (na vermindering van eis) een factor 
1,25. Daarnaast heeft Cozzmoss vergoeding van haar administratiekosten gevorderd, ten 
bedrage van € 1.128,50 exclusief btw, waarop zij aanspraak maakt als kosten ter vaststelling 
van de aansprakelijkheid (de inbreuken) als bedoeld in artikel 6:96 lid 2 sub b BW. 
Remie Consultants heeft (gemotiveerd) verweer gevoerd tegen de gevorderde 
schadevergoeding en administratiekosten. 
 
4.17. Het hof overweegt als volgt. De rechter begroot de schade op de wijze die het meest 
met de aard ervan in overeenstemming is (artikel 6:97 lid 1 BW). Op grond van artikel 27 lid 
2 Aw, ingevoerd op grond van artikel 13 van de Handhavingsrichtlijn (Richtlijn 2004/48 EG 
PbEU 2004, L 157/45), kan de rechter in passende gevallen de schadevergoeding vaststellen 
op een forfaitair bedrag, welk bedrag vastgesteld kan worden op basis van de 
licentievergoeding die verschuldigd zou zijn geweest indien de auteursrechthebbende 
toestemming zou hebben verleend voor de (inbreukmakende) handeling (Handelingen II 
2005 2006, 30 392, nr. 3, p. 27). Blijkens de considerans (overweging 26) van de 
Handhavingsrichtlijn kan, als de feitelijke schade moeilijk te bepalen is, het bedrag van de 
schadevergoeding worden afgeleid uit elementen als het bedrag aan royalty’s of 
vergoedingen dat verschuldigd zou zijn geweest indien de inbreukmaker toestemming had 
gevraagd om het intellectuele eigendomsrecht te gebruiken. Daarbij dient tevens rekening 
worden gehouden met de kosten van de rechthebbende, zoals voor opsporing en 
onderzoek. 
 
4.18. Schadevergoeding op basis van de gebruikelijke licentievergoeding is derhalve in zaken 
als de onderhavige mogelijk en naar het oordeel van het hof leent zich het onderhavige daar 
ook voor. 
In eerste aanleg heeft Cozzmoss de door haar gevorderde schade begroot op de 
“economische waarde” van de onderhavige artikelen, welke volgens haar bestaat in de 
kosten die Sdu voor de artikelen heeft gemaakt, vermenigvuldigd met een factor 2. Hierbij is 
Cozzmoss uitgegaan van het volgens haar in de branche gebruikelijke free lance tarief per 
woord. In hoger beroep heeft zij haar schadevordering verminderd tot de “economische 
waarde”, vermenigvuldigd met een factor 1,25. Zij heeft daarbij steeds gesteld (conclusie 
van repliek, onder 18 en memorie van grieven, onder 66) en met haar productie 10 in eerste 
aanleg onderbouwd, dat ook de gebruikelijke licentievergoeding van Cobouw voor 
hergebruik uitgaat van € 0,47 per woord. 
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Remie Consultants heeft dit alles niet (voldoende) gemotiveerd betwist, zodat het hof ervan 
uitgaat dat de gebruikelijke licentievergoeding 
€ 0,47 per woord is en dat dit voor de onderhavige 43 artikelen neerkomt op € 6.642,51 
(factor 1). Mede in verband met het (onvoldoende weersproken) verlies aan misgelopen 
inkomsten van potentiële abonnees (de door Cozzmoss gestelde ‘uitgeholde exclusiviteit’) is 
in dit geval ook de gevorderde opslag van 0,25 % als schade toewijsbaar. Derhalve is als 
schadevergoeding toewijsbaar (1,25 x € 6.642,51 =) € 8.303,14. 
 
4.19. Ook de vordering voor de administratiekosten – als redelijke kosten ter vaststelling van 
de aansprakelijkheid (kosten voor opsporing en onderzoek) – is gelet op het onder 4.17 
overwogene – in beginsel toewijsbaar. Hoewel voor de hand ligt dat de administratiekosten 
(uiteindelijk) op Sdu drukken, is, anders dan Remie Consultants stelt, in dit geval voor 
toewijzing van deze kosten niet vereist dat Cozzmoss deze kosten aan Sdu doorberekent. 
Remie Consultants heeft de omvang van deze kosten – door Cozzmoss onderbouwd met 
haar productie 10 in eerste aanleg – onvoldoende gemotiveerd betwist en het hof acht de 
omvang van de gevorderde kosten niet onredelijk. De gevorderde administratiekosten ten 
bedrage van € 1.128,50 zullen derhalve eveneens worden toegewezen. 
 
4.20. Cozzmoss heeft verder vergoeding van de volledige proceskosten gevorderd en zij 
heeft daartoe haar kosten gespecificeerd (productie 15 bij akte houdende uitlating bewijs en 
productie 2 bij memorie van grieven). Anders dan Remie Consultants betoogt, is vergoeding 
van de volledige proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv in de onderhavige zaak in 
beginsel mogelijk. Het hof acht de door Cozzmoss gevorderde en gespecificeerde kosten, 
mede gelet op de aard van de zaak en gelet op de voor de eerste aanleg toegepaste 
indicatietarieven voor een zaak als de onderhavige, redelijk en evenredig. Remie Consultants 
heeft de door Cozzmoss in het geding gebrachte kostenspecificatie ook niet (voldoende) 
concreet betwist, terwijl het hof in hetgeen Remie Consultants bij memorie van antwoord 
overigens in dit verband heeft gesteld, geen aanleiding ziet tot matiging van de toe te wijzen 
kosten. Grief XI is derhalve gegrond. 
 
4.21. Ook indien Remie Consultants, zoals zij stelt, de onderhavige artikelen reeds lang van 
haar website heeft gehaald, heeft Cozzmoss gezien de geconstateerde auteursrechtinbreuk 
voldoende belang bij een verbod. Het gevorderde verbod is dan in beginsel ook toewijsbaar, 
zij het dat het hof dit zal toesnijden op de onderhavige auteursrechtinbreuken. De 
gevorderde dwangsommen zullen worden gematigd en gemaximeerd. 
Nu de vorderingen ten aanzien van het verbod, de schadevergoeding en de proceskosten 
toewijsbaar zijn als hiervoor besproken, heeft Cozzmoss onvoldoende (zelfstandig) belang 
meer bij de tevens gevorderde verklaring voor recht. De vordering op dat punt is derhalve 
niet toewijsbaar. 
 
4.22. Gelet op het voorgaande slaagt ook Grief XII, gericht tegen het dictum in het bestreden 
eindvonnis. 
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5. Slotsom 
5.1 De grieven V tot en met XII slagen, zodat de bestreden vonnissen moeten worden 
vernietigd. 
 
5.2 De vordering tot schadevergoeding is toewijsbaar tot (€ 8.303,14 + 1.128,50=) 
€ 9.431,64. Als de (overwegend) in het ongelijk te stellen partij zal het hof Remie Consultants 
in de kosten van beide instanties veroordelen, zoals vermeld onder 4.20. 
 
6. De beslissing 
Het hof, recht doende in hoger beroep: 
vernietigt de vonnissen van de rechtbank Almelo van 6 april 2011 en 15 juni 2011 en, 
opnieuw recht doende: 
beveelt Remie Consultants om zich van iedere inbreuk op het auteursrecht van Sdu op de 
onderhavige artikelen van Cobouw te onthouden, op straffe van een dwangsom van € 250,- 
per dag of, ter keuze van Cozzmoss, per overtreding van dit bevel, een en ander tot een 
maximum van € 50.000,-; 
veroordeelt Remie Consultants tot betaling aan Cozzmoss van € 9.431,64,-; 
veroordeelt Remie Consultants in de kosten van beide instanties, tot aan deze uitspraak aan 
de zijde van Cozzmoss vastgesteld op € 8.355,47 voor de eerste aanleg en € 7.026,50 voor 
het hoger beroep; 
wijst af het meer of anders gevorderde; 
verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad. 
Dit arrest is gewezen door mrs. A.W. Steeg, B.J. Lenselink en F.W.J. Meijer en is in 
tegenwoordigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op 18 december 2012. 
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Gerechtshof Den Haag 13 augustus 2013 (Talens) 

 

Gebruik naam Talensshop als domeinnaam/handelsnaam en merk voor 
webshop in Talens-materialen in strijd met merkenrechten Royal Talens. Geen 
geoorloofd refererend merkgebruik 
 
Uitspraak 
GERECHTSHOF DEN HAAG 
Afdeling Civiel recht 
zaaknummer : 200.110.714/01 
zaak-/rolnummer rechtbank : 417206 / KG ZA 12-383 
Arrest van 13 augustus 2013 
inzake: 
KONINKLIJKE TALENS B.V.,  
gevestigd te Apeldoorn, 
appellante, 
hierna te noemen: Talens, 
advocaat: mr. M.J. Heerma van Voss te Amsterdam,  
tegen  
[geïntimeerde], 
wonende te [woonplaats], 
geïntimeerde, 
hierna te noemen: [geïntimeerde], 
advocaat: mr. W.J.G. Maas te Eindhoven. 
 
1. Het verloop van het geding 
Bij exploot van 25 juli 2012 is Talens in hoger beroep gekomen van het vonnis in kort geding 
van de voorzieningenrechter in de rechtbank ’s-Gravenhage, sector Civiel recht, van 2 juli 
2012, gewezen tussen Talens als eiseres en [geïntimeerde] als gedaagde. Bij memorie van 
grieven (met producties) heeft Talens negentien grieven tegen genoemd vonnis aangevoerd 
en haar vorderingen aangepast. [geïntimeerde] heeft deze grieven en de gewijzigde eis 
bestreden bij memorie van antwoord (met producties).  
 
Bij akte genomen ter rolle van 30 mei 2013 heeft [geïntimeerde] verzocht om schorsing van 
het geding op grond van artikel 225 lid 1 sub c Rv stellende dat alle activiteiten, rechten en 
plichten van zijn eenmanszaak, voor zover deze betrekking hebben op de website 
talensshop.nl, bij overdrachtsakte van 27 mei 2013 onder bijzondere titel zijn overgegaan op 
ArtiMat B.V. (hierna: ArtiMat). Talens heeft bij op 30 mei 2013 genomen antwoordakte 
geconcludeerd tot afwijzing van het verzoek tot schorsing.  
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Vervolgens hebben partijen op 30 mei 2013 de zaak laten bepleiten, Talens door mr. Heerma 
van Voss voornoemd, en [geïntimeerde] door mr. F.C.M. Leentfaar, beiden aan de hand van 
overgelegde pleitnotities. Voorafgaand aan deze pleitzitting hebben partijen nadere stukken 
overgelegd, die in het proces-verbaal van de zitting zijn gespecificeerd. Tijdens de zitting 
heeft het hof het verzoek van [geïntimeerde] tot schorsing van het geding afgewezen. De 
motivering van deze beslissing is opgenomen in het proces-verbaal van de zitting. Het hof 
handhaaft, voor zover nodig, zowel de beslissing als de daarvoor gegeven redenen. Aan het 
eind van de zitting hebben partijen arrest gevraagd.  
 
2. Beoordeling van het hoger beroep 
De voorzieningenrechter heeft in overweging 2 van het bestreden vonnis een aantal feiten 
vastgesteld. Deze feiten zijn niet bestreden. Het hof gaat daar dan ook van uit. Met 
inachtneming van hetgeen in hoger beroep in aanvulling daarop tussen partijen is komen 
vast te staan als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of onvoldoende 
gemotiveerd weersproken, gaat het in deze zaak om het volgende.  
 
(i) Talens is een reeds lang in Nederland en internationaal bekende producent van verf- en 
tekenmaterialen en schildersbenodigheden. Talens is in ieder geval in Nederland en België al 
decennia marktleider in de markt van schilder- en tekenmaterialen, zowel voor professionele 
kunstschilders als voor hobbyisten. Talens verkoopt zelf niet direct aan eindverbruikers 
(consumenten). Verkoop van de Talens-producten (onder de submerken Talens, Rembrandt, 
Van Gogh, Cobra, Amsterdam, Decorfin en ArtCreation) vindt plaats door wederverkopers.  
(ii) Talens heeft een website met de domeinnamen www.talens.com en 
www.royaltalens.com. Via deze website verkoopt zij geen producten aan eindverbruikers 
maar op de website is wel informatie te vinden over haar onderneming, over haar 
producten, over schilderen en tekenen, en andere informatie en nieuws, (onder meer) 
bedoeld voor eindverbruikers. 
(iii) Talens is houdster van een aantal merkinschrijvingen onder meer voor waren als verven, 
vernissen, inkt en papier in klassen 1, 2 en 16, en voor diensten als reclame en advies op het 
gebied van schilderkunsten in klassen 35 en 41. Kort gezegd gaat het om de volgende 
inschrijvingen (zie ook overwegingen 2.4 - 2.8 van het bestreden vonnis): 
- Gemeenschapsmerkregistratie nr. 000119222 geregistreerd op 30 juli 1998 (woordmerk 
TALENS); 
- Beneluxmerkregistratie nr. 0918011 gepubliceerd op 18 april 2012 (spoedinschrijving 
woordmerk TALENS);  
- Beneluxmerkregistratie nr. 0436984 gepubliceerd op 1 augustus 1988 (beeldmerk TALENS 
in rood en wit); 
- Beneluxmerkregistratie nr. 0152903 gepubliceerd op 1 november 1987 (beeldmerk TALENS 
in zwart en wit); 
- Gemeenschapsmerkregistratie nr. 000119347 geregistreerd op 8 oktober 1998 (beeldmerk 
TALENS in zwart en wit). 
(iv) [geïntimeerde] is lijstenmaker en voert een onderneming onder de naam […] vanuit zijn 
bedrijfspand te [plaats]. Daarnaast biedt hij vanuit dat bedrijfspand ophangsystemen aan in 
een fysieke winkel en een online winkel met de domeinnaam ophang-systemen.nl.  
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(v) Daarnaast is [geïntimeerde] per 27 november 2011 een fysieke winkel en een online 
webwinkel in schilder- en tekenmaterialen begonnen. Voor deze webwinkel gebruikt 
[geïntimeerde] de domeinnaam www.talensshop.nl, alsmede het Facebook-account 
talensshop.nl, het Twitter-account Talensshop, en het YouTube-account Talensshop. Op de 
website wordt de webwinkel genoemd naar haar domeinnaam Talensshop.nl (memorie van 
antwoord onder 10). Sinds kort exploiteert [geïntimeerde] ook een soortgelijke webwinkel 
onder de domeinnaam www.talensshop.be.  
 
(vi) Een screenshot van (het bovenste deel van) de startpagina van www.talensshop.nl is 
hieronder afgebeeld (productie T-69):  
 

 
 
Het blok in het midden is een flash-animatie waarvan het beeld ongeveer iedere twee à drie 
seconden wijzigt. In bovenstaande afbeelding is de flash ‘Welkom bij Talensshop.nl 
onafhankelijk dealer van o.a. …’ weergegeven.  
(vii) Op iedere andere pagina staat links bovenin op dezelfde manier (groot en in rood) het 
teken ‘Talensshop’:  
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(viii) Eerder, vanaf in ieder geval 27 november 2011 tot en met eind februari 2012, gebruikte 
[geïntimeerde] ook op iedere pagina het Talens-beeldmerk, vlak naast de aanduiding 
‘Talensshop.nl’ (zie overweging 2.13 van het bestreden vonnis). 
(ix) Tot eind februari 2012 werden via Talensshop.nl voornamelijk Talens-producten 
verkocht, maar bijvoorbeeld ook spielatten die niet afkomstig zijn van Talens. Na sommatie 
daartoe wordt sinds maart 2012 via Talensshop.nl enkel het vrijwel complete assortiment 
Talens-producten aangeboden, derhalve geen producten van andere leveranciers dan 
Talens. 
(x) Op de website Talensshop.nl werd voorheen in één van de steeds veranderende beelden 
(voornoemde flash animatie) op de startpagina vermeld dat de webshop “de nr. 1 van 
Nederland” en “de nr. 1 Talens dealer van NL” is. In de gesponsorde links werd vermeld dat 
de winkel “dé Talens dealer van NL” is. Deze uitlatingen zijn gestaakt na een tweede 
sommatie zijdens Talens van 12 april 2012 waarin werd meegedeeld dat die uitlatingen als 
oneerlijke handelspraktijken en als misleidende reclame ex artikel 6:194 BW zijn te 
kwalificeren. Thans afficheert de onderneming zich op haar website als “Onafhankelijk 
Talens Dealer”. 
(xi) [geïntimeerde] is voorts houder van de volgende domeinnamen, thans nog zonder 
actieve website: talens-shop.nl, talensshop.eu, talenswinkel.eu, talens-shop.be, 
talensshop.de. De domeinnaam talensshop.nl is geregistreerd op 7 juli 2010.  
(xii) [geïntimeerde] gebruikt het woord ‘Talens’ ook als trefwoord in het kader van 
internetzoekmachineadvertentiedienst Google Adword, en als metaname/metatag in het 
script van www.talensshop.nl.  
 
3. Met deze feitenvaststelling heeft het hof rekening gehouden met de tegen de 
feitenvaststelling door de voorzieningenrechter gerichte grief 1. Talens stelt in dat verband 
dat de voorzieningenrechter in de feitenvaststelling en/of zijn beoordeling ten onrechte niet 
heeft meegewogen dat Talens tevens houdster is van Beneluxmerkregistratie nr. 0918011 
(zie overweging 2(iii)). [geïntimeerde] heeft dit niet betwist. In rechte moet dus als 
vaststaand worden beschouwd dat Talens ook rechthebbende is ten aanzien van dit 
merkrecht. Deze grief kan op zichzelf niet tot vernietiging leiden. Voor het overige heeft grief 
1 geen betrekking op ten onrechte door de voorzieningenrechter als vaststaand 
aangenomen feiten, maar op een onvolledige weergave van de feiten, en kan hij daarom in 
zoverre evenmin tot vernietiging leiden.  
 
4. In eerste aanleg heeft Talens gevorderd – zeer kort gezegd – [geïntimeerde] te bevelen (i) 
inbreuken op haar handelsnaam- en merkrechten te staken, in het bijzonder het gebruik van 
de tekens ‘Talensshop’ en ‘Talenswinkel’ als handelsnaam en/of als merk, (ii) opgave te doen 
van al zijn domeinnaamregistraties waarin het woord ‘talens’ voorkomt, (iii) mee te werken 
aan overdracht van domeinnaamregistraties aan Talens; een en ander met dwangsommen, 
rente en kosten.  
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5. De voorzieningenrechter heeft de vorderingen afgewezen. Daartoe oordeelde hij, 
samengevat, dat ten aanzien van de domeinnaam talensshop.nl is voldaan aan de vereisten 
voor bona fide refererend merkgebruik zoals neergelegd in de WIPO-arbitragebeslissing 
louislatour.nl van 13 maart 2012, dat geen sprake is van verwarring als bedoeld in artikelen 5 
en 5a Handelsnaamwet (hierna: Hnw), en dat geen sprake is van merkinbreuk sub b of c van 
artikel 9 lid 1 Gemeenschapsmerkenverordening (hierna: GMV) respectievelijk artikel 2.20 lid 
1 Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: BVIE), omdat sprake is van 
rechtmatig refererend merkgebruik.  
 
6. In hoger beroep vordert Talens de vernietiging van het bestreden vonnis en opnieuw 
rechtdoende de toewijzing van haar vorderingen zoals gewijzigd bij memorie van grieven, 
met veroordeling van [geïntimeerde] in de kosten van beide instanties, voor zover van 
toepassing op de voet van artikel 1019h Rv. Samengevat vordert Talens thans, voor zoveel 
mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, [geïntimeerde] te bevelen (A) geen inbreuk meer te 
maken op haar handelsnaam- en merkrechten, (subsidiair) niet jegens haar in strijd te 
handelen met artikel 6:193a-j BW, (meer subsidiair) niet jegens haar onrechtmatig te 
handelen, een en ander in het bijzonder door het gebruik en/of registratie van de tekens 
‘Talensshop’ en ‘Talenswinkel’ (al dan niet met toevoegingen zoals een domeinnaamextensie 
of een afbreekstreepje) als handelsnaam voor zijn (online) onderneming, als merk ter 
onderscheiding van zijn waren en/of diensten, en/of als ander teken zoals domeinnaam (met 
name www.talensshop.nl), e-mailadres (naam@talensshop.nl), metatag en social media 
accountnaam, (B) opgave te doen van al zijn domeinnaamregistraties waarin het woord 
‘talens’ voorkomt, (C) mee te werken aan overdracht van domeinnaamregistraties aan 
Talens; een en ander met dwangsommen (D), rente en kosten (E).  
 
7. De negentien grieven strekken er toe om het geschil in volle omvang aan het hof voor te 
leggen. Zij richten zich met name tegen de overwegingen in het bestreden vonnis waarin 
werd geoordeeld (i) dat geen sprake is van verwarringsgevaar in merkenrechtelijke en 
handelsnaamrechtelijke zin, en (ii) dat sprake is van geoorloofd refererend merkgebruik 
(memorie van grieven onder 10).  
 
8. Talens verzet zich in de onderhavige procedure met name tegen het gebruik door 
[geïntimeerde] van de tekens ‘Talensshop’ en ‘Talensshop.nl’ als merk, als handelsnaam en 
als domeinnaam, alsmede tegen het geregistreerd hebben en houden van (nog) niet actieve 
domeinnamen waarin het merk Talens voorkomt. Zij verzet zich daarnaast tegen het gebruik 
van het teken ‘Talenswinkel’. In dat verband heeft Talens gesteld dat [geïntimeerde] de 
domeinnaam talenswinkel.eu heeft geregistreerd; het hof begrijpt deze stelling aldus dat 
[geïntimeerde] dit teken dreigt te gebruiken, hetgeen door [geïntimeerde] niet is betwist.  
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Ten slotte verzet Talens zich tegen het gebruik van het Talens-beeldmerk. 
[geïntimeerde] stelt dat hij geen inbreuk (meer) maakt reeds omdat de litigieuze activiteiten, 
activa en passiva eind mei 2013 zijn overgedragen aan ArtiMat (zie overweging 1). Deze 
overdracht, wat daar verder ook van zij, staat naar het oordeel van het hof echter niet in de 
weg aan beoordeling van de vorderingen zoals ingesteld tegen [geïntimeerde], omdat het 
hof in ieder geval dreigende inbreuk door (ook) [geïntimeerde] aannemelijk acht. In dat 
verband neemt het hof in aanmerking dat vaststaat dat [geïntimeerde] tot zeer recent (vlak 
voor het pleidooi in hoger beroep) zelf de gewraakte handelingen verrichtte, dat Talens de 
(omvang van de) overdracht heeft betwist in ieder geval wat betreft de IE-rechten en 
licenties, zoals de aanduiding Talensshop als handelsnaam en de verschillende 
domeinnamen en social media accounts, alsmede dat – naar Talens onbetwist heeft gesteld 
– [geïntimeerde] niet onvoorwaardelijk schriftelijk heeft willen verklaren onder verbeurte 
van een boete geen inbreuk meer te zullen plegen en dat [geïntimeerde] feitelijk bestuurder 
is van ArtiMat.  
 
9. Gebruik van ‘Talensshop’ en ‘Talensshop.nl’ als handelsnaam, merk en domeinnaam 
Naar voorlopig oordeel van het hof gebruikt [geïntimeerde] de tekens Talensshop en 
Talensshop.nl als handelsnaam ter aanduiding van de desbetreffende onderneming. Talens 
heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat de naam waaronder de (web)winkel zich bij het 
publiek ter identificatie aandient op bijvoorbeeld (iedere pagina van) haar website, op 
orderbevestigingen, facturen, packing slips, Twitter, Facebook en YouTube (ook als social 
media accountnaam), in e-mails en in haar e-mailadres (info@talensshop.nl), nog steeds 
Talensshop en/of Talensshop.nl is (zie ook de (niet-betwiste) uitingen genoemd in 
overweging 2). Dat bij sommige van die uitingen in colofons en/of in kleine letters ook de 
(handels)naam Artimat wordt genoemd, doet daar niet aan af. Het hof verwerpt daarmee 
het betoog van [geïntimeerde] dat Talensshop thans alleen nog wordt gebruikt als 
domeinnaam van een website die wordt gevoerd door een onderneming genaamd Artimat.  
 
10. Voorts moet het gebruik dat [geïntimeerde] maakt van de tekens Talensshop en 
Talensshop.nl naar voorlopig oordeel van het hof worden aangemerkt als gebruik van die 
tekens als merk, namelijk ter onderscheiding van de diensten van Talensshop 
(detailshandelsdiensten; het aanbieden en wederverkopen van schilder- en 
tekenbenodigdheden van Talens). Gelet op de hiervoor in rechtsoverweging 9 genoemde 
uitingen maakt [geïntimeerde] met het teken Talensshop het publiek kenbaar dat hij is 
gespecialiseerd in (de verhandeling van) Talens-producten. Dit gebruik is zodanig dat een 
verband ontstaat tussen dit ook als handelsnaam gebruikte teken en de waren en/of 
diensten van Talensshop, zodat sprake is van gebruik ‘voor waren en diensten’ in de zin van 
sub a, b en c van artikel 2.20 BVIE en van artikel 9 lid 1 GMV (vgl. HvJ EG 11 september 2007, 
zaak C-17/06, IER 2007/102, Céline). 
 
11. De website die [geïntimeerde] exploiteert en waarop hij via zijn webwinkel zijn waren en 
diensten aanbiedt, heeft als domeinnaam www.talensshop.nl (alsook www.talensshop.be). 
Gelet op het in rechtsoverweging 9 en 10 overwogene, moet het gebruik van deze 
domeinnamen, mede in aanmerking genomen de onder deze domeinnamen actieve 
website(s), worden aangemerkt als gebruik als handelsnaam alsmede als merk (ter 
onderscheiding van (op deze website aangeboden) diensten). 
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Merkinbreuk  
Merkinbreuk ex artikel 2.20 lid 1 sub b, c en d BVIE en artikel 9 lid 1 sub b en c GMV 
 
12. De vraag rijst of Talens zich ingevolge artikel 2.20 lid 1 BVIE en artikel 9 lid 1 GMV op 
grond van haar merkrechten kan verzetten tegen voornoemd gebruik door [geïntimeerde] 
van de tekens Talensshop en Talensshop.nl.  
 
13. Volgens bepaling sub b van voornoemde artikelen is sprake van merkinbreuk indien het 
teken en het merk zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende 
publiek van de desbetreffende waren of diensten (directe of indirecte) verwarring kan 
ontstaan. Bij de beoordeling van de vraag of daarvan sprake is, moet in aanmerking worden 
genomen dat het verwarringsgevaar globaal dient te worden beoordeeld volgens de indruk 
die het teken en het merk bij de gemiddelde consument van de betrokken waren en 
diensten achterlaten, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het 
concrete geval, met name de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van het 
teken en het merk, en de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten. De globale 
beoordeling van het verwarringsgevaar dient te berusten op de totaalindruk die door het 
teken en het merk wordt opgeroepen waarbij in het bijzonder rekening dient te worden 
gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Voorts dient rekening 
te worden gehouden met het onderscheidend vermogen van het merk. Er moet sprake zijn 
van reëel verwarringsgevaar bij de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende 
gewone consument van de betrokken waren of diensten. Verwarringsgevaar moet eerder 
worden aangenomen naarmate de waren en/of diensten (soort)gelijker zijn en andersom 
minder snel wanneer de waren en/of diensten minder overeenstemmen. 
 
14. Naar voorlopig oordeel van het hof is in casu sprake van verwarringsgevaar als bedoeld 
in de bepaling sub b van eerdergenoemde artikelen. De hiervoor in overweging 2(iii) 
aangeduide merken van Talens en de tekens Talensshop en Talensshop.nl zoals in casu 
gebruikt stemmen, globaal beoordeeld naar de totaalindruk die beide maken, in auditief, 
visueel en begripsmatig opzicht zodanig overeen dat het relevante publiek daardoor kan 
menen dat de betrokken diensten afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden 
ondernemingen. Daarbij neemt het hof in aanmerking: 

i) dat het dominerende bestanddeel van de ingeroepen merken (ook de beeldmerken) het 
woord(element) ‘Talens’ is en dit woordelement in de tekens Talensshop en Talensshop 
ook het dominerende bestanddeel is. Het woordelement ‘Talens’ is in die tekens ook het 
meest onderscheidende onderdeel nu het merk Talens door zijn bekendheid groot 
onderscheidend vermogen heeft. Voorts is het woordelement ‘Talens’ in die tekens in zijn 
geheel overgenomen, en vormt het daarin het eerste bestanddeel waardoor het meer 
aandacht krijgt dan de daaropvolgende elementen, terwijl die overige elementen (‘shop’ 
en de domeinnaamextensie) beschrijvend van aard zijn;  
ii) dat de (detailshandels)diensten van Talensshop met betrekking tot (uitsluitend) Talens-
producten in hoge mate soortgelijk zijn aan de waren en diensten waarvoor Talens haar 
merken heeft ingeschreven. Deze hoge mate van soortgelijkheid brengt – zoals hiervoor 
overwogen – mee dat verwarringsgevaar eerder moet worden aangenomen;  
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iii) dat het relevante publiek de eindverbruikers/consumenten betreft van schilder- en 
tekenbenodigdheden, in het bijzonder van Talens. Voor zover [geïntimeerde] betoogt dat 
er sprake is van verschillend publiek omdat hij alleen aan consumenten en Talens alleen 
aan tussenhandel levert, verwerpt het hof dit betoog. Het gaat in dit verband immers om 
het publiek dat gewoonlijk afnemer is van de waren/diensten zoals deze in de 
merkinschrijvingen staan vermeld, in dit geval dus eindverbruikers/ consumenten;  

 
iv) dat de merken van Talens bekend zijn en daardoor een ruimere beschermingsomvang 
hebben. 

 
15. Naar voorlopig oordeel van het hof is in casu ook sprake van merkinbreuk als bedoeld in 
de bepaling sub c van artikel 2.20 lid 1 BVIE en artikel 9 lid 1 GMV omdat [geïntimeerde] 
ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van de 
bekende merken van marktleider Talens (dat, zoals door Talens gesteld, het merk Talens 
bekend is, is door [geïntimeerde] niet betwist). Daartoe overweegt het hof als volgt.  
 
In de eerste plaats geldt, gelet op hetgeen in rechtsoverweging 14 is overwogen, dat het 
bekende merk Talens en de litigieuze tekens zodanig met elkaar overeenstemmen dat het 
betrokken publiek een verband tussen deze tekens en het merk legt. 
 
In de tweede plaats trekt [geïntimeerde] ongerechtvaardigd voordeel uit het 
onderscheidend vermogen en de reputatie van de merken van Talens doordat hij met het 
gebruik van het woord ‘Talens’ in de handelsnaam van zijn onderneming of in een teken dat 
hij gebruikt als merk ter onderscheiding van de door Talensshop aangeboden diensten naar 
voorlopig oordeel van het hof bij het relevante publiek de indruk wekt dat er een bijzondere 
(commerciële) band bestaat tussen die onderneming en Talens (vgl. HvJ EG 23 februari 1999, 
zaak C-63/97, NJ 2001/134, BMW/Deenik). Talens heeft in dat verband een aantal 
voorbeelden aangevoerd waaruit blijkt dat consumenten dachten dat Talensshop de 
(officiële) webshop van Talens was (onder meer memorie van grieven onder 101 e.v.), 
hetgeen door [geïntimeerde] niet althans niet voldoende gemotiveerd is betwist. Voorts 
heeft Talens een marktonderzoek in het geding gebracht (productie T-78). Uit dat onderzoek 
blijkt onder meer, afhankelijk van de getoonde webpagina van Talensshop of Google 
(zoekresultaten), dat tot 55,6% van de respondenten meent dat Talensshop de (officiële) 
webshop van Talens is, en dat 70,6 tot 91,5% denkt dat Talensshop op een of andere manier 
verbonden is met Talens (p. 12); dit alles ondanks de disclaimers en de aanduiding 
‘onafhankelijk Talens dealer’ (zie ook rechtsoverweging 17). [geïntimeerde] heeft de 
onderzoeksmethode en -resultaten van het marktonderzoek betwist, en gesteld dat Talens 
onvoldoende concreet bewijs heeft geleverd. Het hof acht deze betwisting onvoldoende 
steekhoudend en is in dit kort geding van oordeel dat Talens voldoende aannemelijk heeft 
gemaakt dat bij (een aanzienlijk deel van) het relevante publiek de indruk wordt gewekt dat 
er een bijzondere (commerciële) band bestaat tussen Talensshop en Talens, alsook dat het 
gebruik van de disclaimers en de aanduiding ‘onafhankelijk Talens dealer’ op de website die 
indruk niet wegneemt. Naar voorlopig oordeel van het hof suggereert het gebruik van het 
woord ‘dealer’ bovendien zelfs eerder een bijzondere band met Talens, zoals overigens ook 
blijkt uit het marktonderzoek van Talens. In dat verband overweegt het hof dat Talens geen 
officieel dealernetwerk heeft (zoals [geïntimeerde] ook heeft erkend, pleitnotities par. 31, 
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52), maar slechts wederverkopers (332 in getal), die staan vermeld op www.talens.com 
(‘winkelzoeker’). [geïntimeerde] heeft zijn onderneming aldaar laten vermelden als ‘[…]’ en 
niet als Talensshop (vgl. productie V-1 bij memorie van antwoord; productie T-18 en 20). Bij 
dit alles komt dat de aanduiding ‘onafhankelijk Talens dealer’ – naar Talens heeft 
onbestreden gesteld – alleen op de website wordt vermeld en niet elders, zoals op 
Facebook- en Twitter-pagina’s, poststukken, paklijsten, in e-mails, nieuwsbrieven en blogs. 
Door aldus de indruk te wekken van een bijzondere band met Talens probeert 
[geïntimeerde] in het kielzog van het bekende merk Talens te varen om te profiteren van de 
aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige van dat merk, en om zonder financiële 
vergoeding profijt te halen uit de commerciële inspanning die Talens heeft geleverd om het 
imago van dit merk te creëren en te onderhouden (HvJ EG 18 juni 2009, zaak C-487/07, NJ 
2009/576, L’Oréal/Bellure). Daarbij merkt het hof op dat tussen partijen in confesso is dat 
[geïntimeerde] zich met Talensshop in een voordeliger positie heeft gemanoeuvreerd en 
significant meer Talens-producten verkoopt dan andere wederverkopers van Talens-
producten. Bij dit alles is niet van belang of schade aan het merk wordt berokkend, of dat de 
handelwijze van [geïntimeerde] voordelig voor Talens zou zijn. Ten slotte is door 
[geïntimeerde] geen (steekhoudende) geldige reden voor de noodzaak van het gewraakte 
gebruik aangevoerd. 
 
16. Het voorgaande leidt tot de tussenconclusie dat Talens zich op grond van de bepalingen 
sub b en sub c van artikel 2.20 lid 1 BVIE en artikel 9 lid 1 GMV in beginsel kan verzetten 
tegen het gewraakte gebruik van de tekens Talensshop en Talensshop.nl als merk ter 
onderscheiding van de (detailshandels)diensten van Talensshop. Gelet op hetgeen in 
rechtsoverweging 15 is overwogen, kan Talens zich voorts op grond van haar Benelux-
merkrechten ingevolge artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE verzetten tegen gebruik van deze tekens 
anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, zoals als handelsnaam en als metatag, 
alsmede tegen het geregistreerd hebben en houden van (nog) niet actieve domeinnamen 
waarin het merk Talens is opgenomen. Het hof acht in dat verband aannemelijk dat deze 
domeinnamen zijn geregistreerd met de intentie om ze te gebruiken voor soortgelijke 
webwinkels als Talensshop.nl (zoals [geïntimeerde] zelf ook heeft aangegeven, zie memorie 
van antwoord onder 83). Door [geïntimeerde] is in dit verband geen (steekhoudende) 
geldige reden aangevoerd. 
 
17. Bovenstaande oordelen worden niet anders door de disclaimers die [geïntimeerde] op 
de website talensshop.nl heeft geplaatst. De eerste disclaimer (‘© Artimat. Deze website is 
geen onderdeel van Royal Talens’) is dermate onderaan de webpagina’s en in klein 
lettertype geplaatst dat zij door de gemiddelde websitebezoeker niet of zelden zal worden 
waargenomen. De tweede disclaimer (‘Deze website is geen onderdeel van Royal Talens’), 
die door [geïntimeerde] na het bestreden vonnis bovenaan de webpagina’s is geplaatst, baat 
hem evenmin. Naar voorlopig oordeel van het hof is deze disclaimer, in aanmerking 
genomen de lettergrootte, de tekst, de plaatsing en het totaalbeeld van de verschillende 
webpagina’s, niet voldoende duidelijk. Ook de aanduiding ‘onafhankelijk Talens dealer’ 
brengt geen verandering in bovenstaande oordelen (zie rechtsoverweging 15). Bij dit alles 
komt dat deze disclaimers/aanduiding, zoals Talens heeft gesteld en [geïntimeerde] niet 
heeft betwist, alleen op de website worden vermeld, en geen betrekking hebben op gebruik 
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van de gewraakte tekens elders zoals op Facebook- en Twitter-pagina’s, poststukken, 
paklijsten, in e-mails, nieuwsbrieven en blogs. 
 
18. [geïntimeerde] heeft niet gesteld – en Talens heeft uitdrukkelijk ontkend – dat Talens 
(expliciete of impliciete) toestemming heeft verleend voor het gewraakte gebruik; 
[geïntimeerde] heeft slechts gesteld dat hij zijn plannen een week voor het live gaan van de 
website/-winkel aan een vertegenwoordiger van Talens kenbaar heeft gemaakt.  
Beperkingen ex artikel 2.23 BVIE en artikelen 12 en 13 GMV?  
 
19. [geïntimeerde] beroept zich op de in artikel 2.23 lid 1 en 3 BVIE en artikelen 12 en 13 
GMV vervatte beperkingen in de uitoefening van merkrechten. Volgens [geïntimeerde] zijn 
de merkrechten van Talens uitgeput omdat hij originele, bij Talens afgenomen en met 
toestemming van Talens in het verkeer gebrachte producten verhandelt; Talens kan zich niet 
verzetten tegen het maken van reclame met het merk teneinde de verdere verhandeling van 
deze producten te stimuleren. Volgens [geïntimeerde] is sprake van refererend merkgebruik. 
De voorzieningenrechter is [geïntimeerde] gevolgd in zijn standpunt dat sprake is van 
refererend merkgebruik. Grieven 3 tot en met 11 zijn, vanuit verschillende invalshoeken, 
hiertegen gericht.  
 
20. Zoals hiervoor in rechtsoverweging 15 is overwogen, wekt [geïntimeerde] door het 
gebruik van het woord ‘Talens’ in de handelsnaam van zijn onderneming of in een teken dat 
hij gebruikt als merk ter onderscheiding van de door Talensshop aangeboden diensten naar 
voorlopig oordeel van het hof bij het relevante publiek de indruk dat er een bijzondere 
(commerciële) band bestaat tussen die onderneming en Talens. Dit oordeel werkt in de 
onderhavige context op twee manieren door.  
 
21. In de eerste plaats brengt dit oordeel mee dat geen sprake is van ‘eerlijk gebruik’ als 
bedoeld in artikel 2.23 lid 1, slotzin, BVIE en artikel 12 GMV (zie voornoemd arrest 
BMW/Deenik en HvJ EG 16 november 2004, zaak C-245/02, NJ 2006/569, Anheuser-Busch; 
vgl. ook Gerechtshof Den Haag 15 januari 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:BY8261, 
Porschespecialist Van den Berg, rov. 9 e.v.).  
 
22. In de tweede plaats brengt voormeld oordeel mee dat Talens een gegronde reden als 
bedoeld in artikel 2.23 lid 3 BVIE en artikel 13 lid 2 GMV heeft om zich te verzetten tegen 
gebruik van haar merken door [geïntimeerde] (in reclame) voor zover deze de Talens-
merken daarin gebruikt anders dan ter aankondiging van de verdere verhandeling van 
Talens-producten. Volledigheidshalve merkt het hof daarbij op dat Talens zich niet verzet 
tegen de verhandeling door [geïntimeerde] van (bij haar afgenomen en met haar 
toestemming in de EER in het verkeer gebrachte) waren voorzien van het merk Talens, noch 
tegen gebruik van dat merk in reclame voor de aankondiging van de verdere verhandeling 
van deze waren (binnen de in dat verband geldende marges, vgl. HR 10 juli 2009, 
ECLI:NL:HR:2009:BI2335, G-Star/Makro).  
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23. Uit het voorgaande blijkt dat het beroep van [geïntimeerde] in artikel 2.23 lid 1 en 3 BVIE 
en artikelen 12 en 13 GMV niet opgaat. Deze bepalingen staan er in deze zaak dus niet aan in 
de weg staan dat Talens zich op haar merkrechten beroept. In zoverre slagen de grieven 3 
tot en met 11.  
 
Slotsom merkinbreuk; vorderingen  
24. Slotsom is dat Talens zich op grond van haar merkrechten kan verzetten tegen het (in 
rechtsoverweging 10 en 11 genoemde) gewraakte gebruik van de tekens ‘Talensshop’ en 
‘Talensshop.nl’, daaronder begrepen gebruik van het aan het merk Talens gelijke teken als 
trefwoord in het kader van zoekmachineadvertentiediensten op internet, nu (de reclame op) 
Talensshop.nl het voor de gemiddelde internetgebruiker moeilijk maakt om te weten of de 
diensten die op deze website worden aangeboden afkomstig zijn van Talens of een 
economisch met Talens verbonden onderneming dan wel van een derde (vgl. HvJ EU 23 
maart 2010, zaken C-236/08 tot en met C-238/08, NJ 2012/523, Google). Ook kan zij zich, op 
grond van haar Benelux-merkrechten, verzetten tegen gebruik van het merk Talens anders 
dan ter onderscheiding van waren en diensten, zoals als handelsnaam en als 
metaname/metatag alsmede tegen het geregistreerd hebben en houden van (nog) niet 
actieve domeinnamen waarin het merk Talens is opgenomen.  
 
Het voorgaande geldt, zo overweegt het hof voor de volledigheid, ook voor variaties met 
beschrijvende toevoegingen zoals een andere domeinnaamextensie (zoals .be), een 
afbreekstreepje (‘talens-shop’), een lidwoord (‘detalensshop’) en/of het woord ‘winkel’ in 
plaats van ‘shop’. Voor de volledigheid merkt het hof daarbij voorts op dat het 
[geïntimeerde] vrij staat het merk Talens te gebruiken in reclame voor de aankondiging van 
de verdere verhandeling van (met toestemming van Talens in de EER in het verkeer 
gebrachte) waren voorzien van het merk Talens (binnen de in dat verband geldende marges; 
zie rechtsoverweging 22 hiervoor).  
 
Het voorgaande geldt eveneens voor het gebruik van de beeldmerken van Talens, waarin 
immers het woordelement Talens centraal staat (zie overweging 2(iii)). 
 
25. Op grond van het hiervoor overwogene slagen (ook) de grieven 15 en 16, en zal het 
gevorderde bevel tot staking van de merkinbreuk alsnog worden toegewezen. 
[geïntimeerde] zal voorts worden bevolen opgave te doen van al zijn 
domeinnaamregistraties waarin het woord ‘Talens’ voorkomt. Ook zal [geïntimeerde] 
worden bevolen tot hetgeen redelijkerwijs van hem kan worden verlangd om te 
bewerkstelligen dat de talens-domeinnamen worden overgedragen aan Talens. In dat 
verband is van belang dat het hof thans niet tot uitgangspunt kan nemen dat desbetreffende 
domeinnaamregistraties zijn overgedragen aan ArtiMat; ten tijde van het pleidooi in hoger 
beroep was dit immers nog niet het geval (vgl. ook rechtsoverweging 8 en het proces-
verbaal van het pleidooi). Het hof gaat er dus van uit dat [geïntimeerde] de overdracht van 
de domeinnamen aan Talens nog steeds in zijn macht heeft. Het hof zal aan dit bevel echter 
geen dwangsom verbinden en de vordering te bepalen dat dit vonnis in de plaats treedt van 
de medewerking van [geïntimeerde] afwijzen. Aan de overige bevelen zal wel een 
dwangsom worden verbonden. Daarbij zal worden bepaald dat de op te leggen dwangsom 
vatbaar is voor matiging door de rechter, als nader verwoord in het dictum. 



ACTUALITEITEN ICT-RECHT 2014  PAGINA 77 

Handelsnaaminbreuk, oneerlijke handelspraktijk en onrechtmatige daad 
26. Nu haar merkenrechtelijke vorderingen worden toegewezen, heeft Talens geen belang 
meer (gesteld) bij het daarnaast gevorderde handelsnaaminbreukverbod. De grieven 2, 12, 
13 en 14 en dit deel van de vorderingen behoeven dan ook geen verdere bespreking. 
Evenmin bespreking behoeft grief 17, die (de vorderingen voor zover gegrond op) de 
subsidiaire grondslag (oneerlijke handelspraktijk; artikel 6:193 BW) en de meer subsidiaire 
grondslag (onrechtmatige daad; artikel 6:162 BW) betreft.  
 
Proceskosten 
27. Uit het vorenstaande volgt dat het hoger beroep van Talens slaagt, zodat het bestreden 
vonnis dient te worden vernietigd. Grief 19 slaagt derhalve. [geïntimeerde] zal als de in het 
ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van de eerste aanleg en het hoger 
beroep. Grief 18 inzake de proceskostenveroordeling slaagt. Partijen zijn het er over eens 
dat 90% van de opgevoerde proceskosten betrekking heeft op inbreuk op intellectuele-
eigendomsrechten (artikel 1019h Rv) en 10% op de overige grondslagen (liquidatietarief). 
Talens heeft een totaalbedrag (eerste aanleg en hoger beroep) gevorderd van € 82.594,89 
inclusief verschotten en exclusief BTW. [geïntimeerde] heeft betwist dat dit bedrag redelijk 
en evenredig is als bedoeld in artikel 1019h Rv. 
 
28. Het hof overweegt als volgt. In eerste aanleg vorderde Talens een bedrag van 
€ 22.689,17 (exclusief BTW); voor het hoger beroep vordert zij dus (€ 82.594,89 minus 
€ 22.689,17 =) € 59.905,72. Gelet op de zojuist genoemde verdeling gaat het om een bedrag 
van (90% van € 22.689,17 =) € 20.420,25 voor de eerste aanleg, en een bedrag van (90% van 
€ 59.905,72 =) € 53.915,15 voor het hoger beroep. In aanmerking nemende de aard en de 
mate van complexiteit van de onderhavige zaak, en op grond van algemene ervaringsregels, 
acht het hof een bedrag van € 53.915,15 als proceskosten voor het hoger beroep niet 
redelijk en evenredig als bedoeld in artikel 1019h Rv; het hof acht een bedrag van € 50.000,- 
aan proceskosten voor de eerste aanleg en het hoger beroep gezamenlijk redelijk en 
evenredig (de kosten voor hoger beroep worden daarmee dus begroot op (€ 50.000 minus 
20.420,25 =) € 29.579,75, inclusief griffierecht € 666,-). De proceskostenveroordeling zal 
uitvoerbaar bij  voorraad worden verklaard, zoals door Talens gevorderd. Het hof zal, gelet 
op rechtsoverweging 26, met betrekking tot de (meer) subsidiaire grondslagen geen 
proceskostenveroordeling uitspreken.  
 
Beslissing 
Het hof: 
vernietigt het tussen partijen gewezen vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank 
’s-Gravenhage, sector Civiel recht, van 2 juli 2012, 
en, opnieuw rechtdoende: 
(a) beveelt [geïntimeerde] om binnen achtenveertig uur na betekening van dit arrest iedere 
inbreuk op de in overweging 2(iii) genoemde Benelux- en Gemeenschapsmerkrechten van 
Talens in het Benelux-gebied respectievelijk de lidstaten van de Europese Unie te staken en 
gestaakt te houden, een en ander als nader omschreven in rov. 24;  
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(b) beveelt [geïntimeerde] om binnen zeven dagen na betekening van dit arrest aan de 
advocaat van Talens schriftelijk en volledig opgave te doen, voorzien van deugdelijk 
schriftelijk bewijs, van alle domeinnaamregistraties die zijn verricht op zijn naam, op naam 
van aan hem gelieerde ondernemingen, en/of op naam van derden ten behoeve van hem, 
waarin het woord ‘talens’ voorkomt; 
(c) beveelt [geïntimeerde] om binnen veertien dagen na betekening van dit arrest al datgene 
te doen wat redelijkerwijs van hem kan worden verlangd om, op eigen kosten, de 
domeinnamen talensshop.nl, talens-shop.nl, talensshop.eu, talenswinkel.eu, talensshop.be, 
talens-shop.be en talensshop.de, alsmede de eventuele andere domeinnamen waarin het 
woord ‘talens’ voorkomt, blijkend uit de opgave genoemd onder (b), op naam te zetten van 
Talens, één en ander in overeenstemming met de desbetreffende voorwaarden van de 
betreffende domeinnaam-organisatie, zoals de SIDN;  
(d) veroordeelt [geïntimeerde] om aan Talens een dwangsom van € 5.000,- te betalen voor 
iedere dag (een dagdeel daaronder begrepen) dat hij één of meer van de bevelen onder (a) 
en (b) overtreedt, dan wel (naar keuze van Talens) per overtreding van één van de bevelen 
onder (a) en (b), met een maximum van € 250.000,-; 
(e) veroordeelt [geïntimeerde] in de kosten van het geding in eerste aanleg, aan de zijde van 
Talens tot 2 juli 2012 begroot op € 20.420,25;  
(f) veroordeelt [geïntimeerde] in de kosten van het geding in hoger beroep, aan de zijde van 
Talens tot op heden begroot op € 29.579,75; 
(g) bepaalt dat deze bedragen binnen veertien dagen na de dag van deze uitspraak moeten 
zijn voldaan, bij gebreke waarvan de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW 
verschuldigd is vanaf het einde van voormelde termijn tot aan de dag der algehele 
voldoening; 
(h) verklaart dit arrest tot zover uitvoerbaar bij voorraad;  
(i) bepaalt dat de in (d) bedoelde dwangsom vatbaar zal zijn voor matiging door de rechter, 
voor zover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid 
onaanvaardbaar zou zijn, in aanmerking genomen de mate waarin aan het arrest is voldaan, 
de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding; 
(j) wijst af het anders of meer gevorderde;  
(k) bepaalt de termijn ex artikel 1019i Rv op zes maanden na heden.  
 
Dit arrest is gewezen door mrs. T.H. Tanja-van den Broek, J.E.H.M. Pinckaers en 
S.J. Schaafsma, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 13 augustus 2013 in 
aanwezigheid van de griffier. 
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Rechtbank Midden-Nederland 18 september 2013 (Prequest) 
 
Bedrijfsovername en overdracht intellectuele eigendomsrechten op software. 
Aan werknemer toebehorende rechten op de door hem ontwikkelde 
“Application Manager”. Verklaring voor recht dat rechten bij werknemer 
berusten en veroordelingen tot staking en gestaakt houden gebruik alsmede tot 
verschaffing informatie in verband met inbreuk op de rechten van de 
werknemer. Dwangsom. 
 
Uitspraak 
 
vonnis 
RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND 
Afdeling Civiel recht 
handelskamer 
locatie Utrecht 
zaaknummer / rolnummer: C/16/329780 / HA ZA 12-1084 
 
Vonnis van 18 september 2013 
in de zaak van 
[eiser], 
wonende te [woonplaats], 
eiser, 
advocaat mr. P.M. de Laat te Eindhoven, 
tegen 
1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
PREQUEST NEDERLAND B.V., 
gevestigd te Bunnik, 
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
NORDINED TECHNISCHE AUTOMATISERING B.V., 
gevestigd te Bunnik, 
gedaagden, 
advocaat mr. M.R. Krul te ‘s-Gravenhage. 
Partijen zullen hierna [eiser] en Prequest c.s., afzonderlijk Prequest en Nordined, genoemd 
worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACTUALITEITEN ICT-RECHT 2014  PAGINA 80 

1. De procedure 
1.1. 
Het verloop van de procedure blijkt uit: 
 het tussenvonnis van 9 januari 2013; 
 het proces-verbaal van comparitie van 25 maart 2013; 
 de brief van 4 april 2013 van de zijde van Prequest c.s.; 
 het proces-verbaal van voortzetting van comparitie van 22 april 2013. 

1.2. 
Ten slotte is vonnis bepaald. 
 
2De feiten 
2.1. [eiser] heeft van 1 oktober 2002 tot 13 december 2011 een eenmanszaak gedreven 
onder de naam [naam]. [naam] hield zich mede bezig met AutoCAD tekeningen en met de 
ontwikkeling van applicatieontwikkeling. [eiser] is van februari 1992 tot eind 2006 in diverse 
functies werkzaam geweest bij [bedrijf] B.V. in de functie van IT-manager. [eiser] is van 4 
januari 2007 tot en met 31 december 2010 werkzaam geweest in dienst van Prequest. 
 
2.2. Prequest is een groothandel in, de im- en export van, het ontwikkelen van 
standaardapplicaties van computersoftware en het verlenen van ondersteunende diensten. 
Enig aandeelhouder en bestuurder is Nordined-Prequest B.V. NPQ Cad Solutions is de 
handelsnaam van Prequest. 
 
2.3. Nordined is een groothandel in computers, randapparatuur en software. Zij houdt zich 
bezig met de verkoop van goederen en verlenen van diensten, welke betrekking hebben op 
automatisering, het geven van voorlichting en het houden van cursussen. Enig 
aandeelhouder en bestuurder is Nordined-Prequest B.V. 
 
2.4. De Cadac Group B.V. (hierna te noemen: Cadac) is gespecialiseerd in het bieden van 
automatiseringsoplossingen voor het creëren, beheren en delen van digitale 
ontwerpinformatie. Cadac is ontwikkelaar van diverse softwareprogramma’s en reseller van 
CAD en Data Mangement software zoals AutoCAD en Revit. Cadac heeft per 
1 januari 2012 de activiteiten c.q. producten overgenomen van Prequest. 
 
2.5. De Application Manager is een aanduiding voor implementatiemodules voor gebruikers 
van CAD-systemen. Deze software biedt gebruikers de mogelijkheid nieuwe software 
geautomatiseerd te implementeren en te updaten binnen geïnstalleerde windows-
systemen, waarbij de door de gebruiker gewenste configuratie automatisch wordt 
doorgevoerd in de reeds geïnstalleerde CAD-systemen. De Application Manager wordt als 
softwarepakket verkocht. Gebruikelijk is dat met (iedere) gebruiker een onderhoudscontract 
wordt gesloten die ondersteuning en mogelijke updates regelt. 
 
2.6. De Application Manager bestaat uit een broncode en een objectcode. De objectcode 
wordt verstrekt aan klanten zodat zij de Application Manager kunnen gebruiken. De 
broncode is nodig om de Application Manager te kunnen onderhouden, aanvullen, wijzigen, 
updaten en anderszins te kunnen bewerken. 
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2.7. Onder het kopje ‘Functie en werkzaamheden’ is in de artikelen 2.1 en 2.2 van de 
arbeidsovereenkomst tussen Prequest en [eiser] het volgende bepaald: 
“2.1 Werknemer treedt in dienst op basis van een 40-urige werkweek in de functie van 
Accountmanager 1. Werknemer rapporteert omtrent zijn werkzaamheden aan het Hoofd 
Verkoop Techniek. 
2.2 Werknemer verbindt zich alle werkzaamheden welke hem door of namens werkgever in 
redelijkheid kunnen worden opgedragen en welke met het bedrijf van werkgever in verband 
staan, naar beste vermogen te verrichten en zich daarbij te gedragen naar de aanwijzingen 
welke hem door of namens werkgever zullen worden verstrekt.” 
 
2.8. De werkzaamheden van een Accountmanager 1 zien op verkoopactiviteiten rond de 
software van Prequest. 
 
2.9. In de Assembly Information behorende bij het hoofdpakket voor het genereren van de 
klantpakketten is met betrekking tot de eigenschappen van de Application Manager achter 
‘Company’ ‘[naam]’ en achter ‘Copyright’ ‘Copyright©2006’ vermeld. 
 
2.10. In het e-mailbericht van 21 september 2007 van [eiser] aan [A] van Prequest is, voor 
zover relevant, het volgende opgenomen: 
“Ik wil bij deze kenbaar maken dat ik in het laatste twee jaar dat ik voor [bedrijf] werkzaam 
ben geweest voor Philips een soortgelijke koppeling heb ontwikkeld, welke ruim 2 jaar 
operationeel is en bug-free. Het geheel is ontwikkeld in .Net.” 
 
2.11. In het e-mailbericht van 18 september 2008 van [eiser] aan [B] van Prequest is, voor 
zover relevant, het volgende opgenomen: 
“Wellicht een andere naam voor “BeheerBox”? 
Bijv. “applicationmanager”” 
 
2.12. In het e-mailbericht van 10 juni 2009 van [eiser] aan [C], managing director van NPQ 
CAD Solutions (hierna te noemen: [C]) is, voor zover relevant, het volgende opgenomen: 
“Zoals al met [naam] besproken, hierbij mijn voorstel voor de bonusregeling van de 
application manager. 
Voorstel 
20% van alle bruto bedragen bij verkoop application manager vanaf 01-01-2009. 
Deze regeling staat los van alle andere bonus regelingen.” 
 
2.13. In de samenvatting van het functioneringsverslag van 13 juli 2009 staat op pagina 3 
naast de kolomBespreekpunten onder 3 Application Manager in de kolom Afspraken onder 
3 “Onderhouden/ Backup-Erez!.” 
 
In het beoordelingsgesprek 2009 is onder het kopje ‘Taakafspraken’ onder punt ‘2. Sterke 
punten in het functioneren:’, voor zover relevant, het volgende opgenomen: 
‘Appl. manager ontwikkeld (ook weer nadeel)’ 
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In de samenvatting van het functioneringsgesprek van 12 augustus 2010, pagina 3, staat in 
de kolomBespreekpunten onder 2 ‘Focus moet op sales liggen, niet op van alles er omheen 
(mag geen excuus zijn).’In de kolom Afspraken onder 2 is opgenomen ‘Appl. Manager taken 
overdragen Erez. Support vaker inschakelen voor checklist klant, bij installatie/impl. etc.’ 
 
2.14. In het e-mailbericht van 26 augustus 2009 van [C] aan [eiser] en aan [D], medewerker 
van Prequest (hierna te noemen: [D]), is - voor zover relevant - het volgende weergegeven: 
“Wij gaan akkoord om jullie 10% extra bonus (bruto bedrag) te verstrekken op de BM 
verkopen op de Application Manager. Echter dienen jullie beiden wel minimaal 70% van de 
BM jaarbegroting (…) te halen (…). Het mag niet zo zijn dat er dan ‘veel’ minder normale 
software wordt verkocht. 
[eiser] heeft dit voor circa 70 – 80% in zijn vrije tijd thuis ontwikkeld. Ook [D] heeft anderzijds 
veel tijd thuis besteed om bv de BAM opdracht e.a. binnen te halen. 
Ingangsdatum 01-01-2009 en einddatum 31-12-2009 (deze afspraak is dus duidelijk voor 1 
jaar).” 
 
2.15. In het e-mailbericht van 2 november 2010 heeft [eiser] aan [C] een financieel voorstel 
gedaan om te komen tot een afronding van het dienstverband bij Prequest. 
 
2.16. In het e-mailbericht van 9 november 2010 van [eiser] aan [C] en [E] is, voor zover 
relevant, het volgende opgenomen: 
“Ik wacht jullie actie af m.b.t. overname.” 
 
2.17. In het getuigschrift van 6 december 2010 is, voor zover relevant, het volgende 
opgenomen: 
“[eiser] was in deze functie verantwoordelijk voor de verkoop van software en diensten 
binnen de installatiebranche. Daarnaast heeft [eiser] deelgenomen aan beurzen, seminars en 
relatiedagen die door NPQ CAD Solutions werden georganiseerd. [eiser] heeft tevens de 
Application Manager module ontwikkelt.” 
 
2.18. In het e-mailbericht van 22 december 2011 van [eiser] aan [A] is, voor zover relevant, 
het volgende opgenomen: 
“Een simpele rekensom leert ons dat de 1500 uur nooit onder werktijd kunnen zijn besteed. Er 
zijn wel een aantal NPQ specifieke grafische toevoegingen gerealiseerd tijdens het 
dienstverband van NPQ.” 
 
2.19. In het e-mailbericht van 9 januari 2012 heeft [F] (hierna te noemen: [F]), manager 
professional service bij NMA ICT Solutions, aan [eiser], voor zover relevant, het volgende 
bevestigd: 
“Bij deze bevestig ik dat ik in de periode 8-2006 / 9-2006 binnen [bedrijf] B.V. de 
acceptatietest heb gedaan voor de [naam] implementatiemodules voor AutoCAD en 
Nordined.” 
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2.20. In het e-mailbericht van 23 november 2012 heeft [F] aan [eiser], voor zover relevant, 
het volgende (aanvullend op het e-mailbericht van 9 januari 2012) bevestigd: 
“Bij deze bevestig ik dat ik in de periode 8-2006 / 9-2006 binnen [bedrijf] B.V. de 
acceptatietest heb gedaan voor de [naam] implementatiemodules voor AutoCAD en 
Nordined. 
Onlangs heb ik samen met jou de functionaliteit bekeken van de Application Manager, zoals 
jij deze op jouw laptop liet zien. 
Ik kan verklaren dat de functionaliteit identiek is aan het pakket dat ik in 2006 getest heb. 
Enige afwijking die ik kan constateren is het splashscreen bij het opstarten. Dit is, volgens 
jouw informatie, een afbeelding die is toegevoegd om de gebruiker te attenderen dat er 
“iets” gebeurt. 
Wij hebben vanuit [bedrijf] geen aanspraak gemaakt op het pakket of de rechten ervan.” 
 
2.21. In het e-mailbericht van 26 november 2012 heeft [G], projectmanager van Strukton 
Worksphere bv, aan [eiser] het volgende bevestigd: 
“Binnen [bedrijf] had jij in 2006 een testomgeving draaien met de [naam] 
implementatiesoftware die jij tijdens jouw ontwikkelopleiding hebt gemaakt met, zoals jij mij 
dat destijds hebt verteld, als doel een eigen onderneming te starten. Met deze software kon 
jij onder andere Nordined software automatisch vanaf een locatie op het netwerk installeren 
en updaten op de CAD-stations. 
In 2007 heb ik jou vanuit [bedrijf] gevraagd wat de mogelijkheden zijn om de nieuwe 
Nordined software op dezelfde wijze uit te rollen en in te regelen zoals jij dat vlak voor jou 
vertrek hebt gerealiseerd. 
Daaropvolgend is vanuit NPQ de Application Manager aangeboden.” 
 
2.22. In het e-mailbericht van 27 november 2012 heeft [H], sales support NQP, aan [eiser], 
voor zover relevant, het volgende bevestigd: 
“Binnen 2007 heb ik deelgenomen aan de voor jou georganiseerde sessie binnen mijn functie 
als sales support, bij NPQ waarin jij de door jouw ontwikkelde [naam] implementatietool 
hebt gedemonstreerd. 
Voor zover mij bekend is, heeft NPQ jou geen opdracht gegeven voor de opzet ervan of 
(verdere) ontwikkeling. Deze tool bestond reeds onder jouw bedrijfsnaam [naam] en 
(wederom voor zover mij bekend) zijn de kleine aanpassingen die hebben plaatsgevonden 
niet in opdracht geweest van NPQ en heeft er al zeker niemand van NPQ ontwikkeld aan het 
pakket. 
Later is bovengenoemde software door NPQ ingezet onder de naam Applicationmanager.” 
 
2.23. In de brief van 13 december 2012 heeft [I], directeur van [bedrijf] Installatietechniek, 
aan [eiser], voor zover relevant, het volgende verklaard: 
“In de periode van uw dienstverband met [bedrijf] B.V., zijnde de rechtsvoorganger van 
[bedrijf] Installatietechniek B.V., heeft [bedrijf] of een van haar medewerkers nooit aan de 
door u gehouden onderneming [naam] opdracht gegeven tot vervaardigen van producten of 
het leveren van diensten. 
[bedrijf] heeft geen enkele relatie gehad met [naam] of haar bedrijfsactiviteiten en neemt 
uitdrukkelijk afstand van de door [naam] vervaardigde producten, geleverde diensten en 
gerealiseerde projecten en doet hier ook geen aanspraak op gelden.” 
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3. Het geschil 
3.1. 
[eiser] vordert bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad: 
I. te verklaren voor recht dat het auteursrecht op de in de dagvaarding omschreven 
Application Manager bij [eiser] berust, althans dat het auteursrecht bij [eiser] 
berustte op het moment van verkoop en/of levering van (het auteursrecht op) de 
Application Manager door Prequest of Nordined aan Cadac; 
II. Prequest c.s. te veroordelen om binnen twee dagen na betekening van dit vonnis 
iedere verveelvoudiging c.q. openbaarmaking van de in deze dagvaarding 
omschreven Application Manager te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden; 
III. Prequest c.s. te bevelen om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis aan 
de advocaat van [eiser], mr. P.M. de Laat, een gecertificeerde verklaring van een 
registeraccountant te verstrekken, op basis van een door die accountant verricht 
zelfstandig onderzoek, betreffende: 
a. het totaal aantal licenties en alle aan deze licentie gekoppelde (onderhouds)contracten 
voor de Application Manager dat door Prequest c.s. is verkocht en/of uitgegeven na 31 
december 2010; 
b. de gerealiseerde verkoopprijs en het totale bedrag aan door Prequest c.s. genoten winst 
dat met de onder a) genoemde licenties en met alle aan deze licenties gekoppelde 
(onderhouds)contracten is ontvangen c.q. gemaakt tot aan de datum van deze verklaring; 
c. de volledige namen en adressen van alle (rechts)personen aan wie de onder a) genoemde 
licenties en gekoppelde (onderhouds)contracten zijn verkocht en/of uitgegeven; 
d. de volledige naam en adresgegevens van de rechtspersoon die in de dagvaarding als 
Cadac wordt aangeduid en aan wie de Application Manager inclusief de rechten daarop is 
verkocht, alsmede de gerealiseerde verkoopprijs en genoten winst van deze verkoop; 
e. Prequest c.s. te bevelen om binnen dertig dagen na betekening van dit vonnis aan de 
raadsman van [eiser] rekening en verantwoording af te leggen van de winst die met de 
betreffende verkoop genoemd onder d) is genoten; 
IV. Prequest c.s. te veroordelen om binnen veertien dagen na betekening van dit 
vonnis de door een registeraccountant vastgestelde koper bedoeld onder d) van de 
Application Manager per aangetekende post een brief te doen toekomen met de 
volgende inhoud: 
“Geachte directie, 
Op [datum] hebben wij aan [naam rechtspersoon Cadac] de software inclusief de rechten 
daarop met de naam Application Manager verkocht. 
Op last van de Rechtbank Midden-Nederland zijn wij genoodzaakt [naam rechtspersoon 
Cadac] te wijzen op het volgende. De verkoop en levering van de Application Manager door 
Prequest heeft niet tot gevolg gehad dat de daarop rustende intellectuele eigendomsrechten 
op [naam rechtspersoon Cadac] zijn overgedragen. De rechten op de Application Manager 
berusten thans nog steeds bij de maker: de heer [eiser]. Met de verkoop en 
terbeschikkingstelling van deze software hebben wij bovendien inbreuk gemaakt op de 
auteursrechten jegens de maker van de Application Manager. U dient ieder verder gebruik 
van de software te staken en gestaakt te houden.” 
met de eis dat deze brief zonder verder begeleidend schrijven en zonder verdere 
inhoudelijke toevoegingen, kwalificaties en/of commentaar in duidelijk leesbare vorm wordt 
verstuurd waarbij tevens direct een kopie wordt toegestuurd naar de advocaat van [eiser]; 
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V. Prequest c.s. ieder voor zich en hoofdelijk te veroordelen aan [eiser] te voldoen een 
dwangsom indien Prequest c.s. in gebreke blijft geheel of gedeeltelijk aan de vorderingen 
onder sub II t/m IV te voldoen; 
VI. Prequest c.s. te veroordelen tot afdracht van de in sub III b) en d) bedoelde winst en de 
door de in de dagvaarding omschreven handelwijze geleden schade te vergoeden inclusief 
de wettelijke rente over dit bedrag, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de 
wet; 
VII. Prequest c.s. ieder voor zich en hoofdelijk te veroordelen in de door [eiser] werkelijk 
gemaakte ‘redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten’ op voet van artikel 
1019h Rv aan [eiser] te voldoen. 
 
3.2. [eiser] legt - samengevat - aan zijn vordering ten grondslag dat Prequest c.s., doordat zij 
de Application Manager aan een derde, Cadac, heeft verkocht en de Application Manager 
aan nieuwe klanten in (sub)licentie heeft gegeven zonder voorafgaande toestemming van 
[eiser], Prequest c.s. primair in strijd handelt met de Auteurswet (hierna te noemen: Aw). 
Subsidiair heeft Prequest c.s. zich ongerechtvaardigd verrijkt ten koste van [eiser] en meer 
subsidiair heeft Prequest c.s. jegens [eiser] onrechtmatig gehandeld. 
 
3.3. Prequest c.s. voert daartegen - samengevat - aan dat [eiser] tijdens zijn dienstverband 
met Prequest tezamen met anderen de Application Manager heeft ontwikkeld. De 
auteursrechten op de Application Manager berusten aldus bij Prequest c.s. zodat de 
vorderingen dienen te worden afgewezen althans [eiser] niet ontvankelijk dient te worden 
verklaard met veroordeling van [eiser] in de kosten van de procedure op de voet van artikel 
1019h Rv. 
 
3.4. Op de overige c.q. nadere onderbouwing van de stellingen van partijen wordt hierna, 
voor zover van belang, nader ingegaan. 
 
4. De beoordeling 
De rechtbank overweegt als volgt 
Auteurswet 
4.1. Uitgangspunt is dat de Application Manager een auteursrechtelijk beschermd werk kan 
zijn in de zin van artikel 10 lid 1 sub 12 Aw nu de Application Manager een 
computerprogramma betreft. Gelet op het feit dat de Application Manager bestaat uit een 
unieke broncode hetgeen een eigen schepping van de maker is, is het in die zin als 
oorspronkelijk te beschouwen, zodat het werk beschermd is. Daarover bestaat overigens 
tussen partijen geen discussie. De vraag die partijen verdeeld houdt, is wie van partijen als 
maker van het werk dient te worden aangemerkt in de zin van de Aw. Uitgangspunt is 
immers dat het auteursrecht op een werk toekomt aan de maker of diens 
rechtsverkrijgenden. Verder dient te worden beoordeeld of, indien komt vast te staan dat 
[eiser] de Application Manager heeft ontwikkeld, het auteursrecht daarop aan Prequest 
toekomt op grond van artikel 7 of 8 Aw. 
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4.2. [eiser] stelt in dat verband - samengevat - dat hij, voor indiensttreding bij Prequest, 
onder de naam van [naam] in de jaren 2004 - 2006 de Application Manager zonder hulp van 
anderen, leiding en/of toezicht naar eigen inzicht heeft ontwikkeld, geschreven (de 
broncode) en aangepast en dus de maker is van de Application Manager. Bij hem berust het 
auteursrecht als bedoeld in artikel 1 Aw. De Application Manager was volgens [eiser] destijds 
al een werkend softwarepakket dat bij een klant van [eiser], [bedrijf] B.V., geïmplementeerd 
was. In 2006 is daartoe een succesvolle acceptatietest uitgevoerd. De aanpassingen die 
tijdens het dienstverband met Prequest zijn verricht betreffen slechts grafische 
aanpassingen. Daarmee is geen nieuw auteursrechtelijk beschermd werk ontstaan. Voor 
zover dat wel het geval is, stelt [eiser] daarvan de maker c.q. de rechthebbende te zijn. 
[eiser] stelt voorts met Prequest te hebben afgesproken dat Prequest gerechtigd was tijdens 
het dienstverband de Application Manager in (sub)licentie te geven aan haar klanten tegen 
een vergoeding aan [eiser] ter grootte van een percentage van de licentieopbrengst - door 
Prequest vertaald in een bonus - en Prequest zou de Application Manager van [eiser] kopen. 
Verder stelt [eiser] dat Prequest - zonder toestemming en zonder vergoeding daarvoor te 
hebben betaald en nadat [eiser] uit dienst was getreden - aan nieuwe klanten de Application 
Manager in (sub)licentie heeft gegeven. Voorts heeft Prequest, zonder toestemming van 
[eiser], de Application Manager aan Cadac verkocht. Bij uitdiensttreding heeft [eiser] in het 
kader van de onderhoudscontracten van bestaande klanten de Application Manager inclusief 
de source code op de server van Prequest achtergelaten. Tot slot stelt [eiser] dat Prequest 
c.s. inbreuk heeft gemaakt op zijn persoonlijkheidsrechten. Immers, Prequest c.s. heeft de 
Application Manager verkocht onder eigen naam en zonder de vermelding dat [eiser] de 
maker van het werk is en zij heeft (sub)licenties aan klanten gegeven zonder toestemming 
en zonder vermelding dat [eiser] de maker van het werk is. 
 
4.3. Prequest c.s. voert daartegen, samengevat, het volgende aan. Prequest c.s. betwist dat 
[eiser] de maker is van de Application Manager. Prequest c.s. betwist in dat verband voorts 
dat tussen Prequest en [eiser] afspraken zijn gemaakt over de (sub)licentiering, de verkoop 
van de Application Manager en de bijbehorende vergoeding c.q. verkoopprijs. De 
werkzaamheden die [eiser] heeft verricht in het kader van de ontwikkeling van de 
Application Manager heeft hij verricht tijdens zijn dienstverband met Prequest. Bovendien 
hebben meerdere medewerkers aan die ontwikkeling bijgedragen. Conform artikel 7 Aw 
dient Prequest derhalve te worden aangemerkt als de maker van de Application Manager. 
Daarnaast doet Prequest een beroep op artikel 8 Aw. Volgens Prequest c.s. is voorts sprake 
van een stilzwijgende licentie van [eiser] aan Prequest c.s., waarbij Prequest c.s. opmerkt dat 
deze licentie aan het beroep op voornoemde artikelen niet afdoet. Prequest c.s. voert op 
grond van het vorenstaande aan uit dien hoofde gerechtigd te zijn om (sub)licenties te 
verstrekken en de Application Manager te verkopen. De bonussen die over het jaar 2009 zijn 
uitgekeerd aan [eiser] en [D] betroffen in het geval van [eiser] een vergoeding voor zijn 
werkzaamheden aan de Application Manager en [D] kreeg een vergoeding voor zijn 
werkzaamheden besteed aan een opdracht van BAM. De regeling die tussen partijen tot 
stand is gekomen bij het einde dienstverband betreft een allesomvattende regeling. Verder 
voert Prequest c.s. aan dat zelfs als Prequest c.s. slechts een gebruiksrecht zou hebben, zij 
ook het recht had om (sub)licenties te (blijven) verstrekken. Dit vloeit volgens Prequest c.s. 
voort uit de rechtsverhouding tussen partijen en het daaruit aan Prequest c.s. toekomend 
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recht om zonder verdere beperking te exploiteren. Ten slotte voert Prequest c.s. aan dat de 
software door Nordined wordt geleverd. 
 
4.4. De rechtbank is van oordeel dat [eiser] de maker is van de Application Manager en dat 
uit dien hoofde bij hem het auteursrecht op de Application Manager berust. Hiertoe 
overweegt zij als volgt. Uitgangspunt is artikel 4 Aw. Volgens dat artikel wordt, behoudens 
bewijs van het tegendeel, als maker beschouwd diegene die op of in het werk als zodanig is 
aangeduid of bij gebreke van een dergelijke aanduiding, degene die bij de openbaarmaking 
van het werk als maker bekend is gemaakt door de openbaarmaker. [eiser] stelt dat de 
Application Manager voor het eerst openbaar is gemaakt door en onder de naam [naam]. Dit 
is volgens hem vermeld in de Application Manager met een copyright notice bij de eerste 
openbaarmaking alsook tijdens het gebruik bij Prequest. Allereerst zij opgemerkt dat een 
copyright notice niet als zodanig het doel dient om de maker van het werk aan te duiden, 
zodat slechts deze aanwijzing niet kan leiden tot het bewijsvermoeden dat [eiser] als maker 
dient te worden aangeduid. Nu niet is gebleken dat er andersoortige aanduidingen zijn die 
wijzen op het makerschap van [eiser], zal dienen te worden beoordeeld wie bij de 
openbaarmaking van het werk als maker bekend is gemaakt door de openbaarmaker. 
 
Uit de verklaringen van [F], [G] en [H] (zie hiervoor onder 2.19 en verder) blijkt dat zij [eiser] 
als de maker van de Application Manager beschouwen. Uit de verklaringen van [F] en [G] 
blijkt dat zij wisten dat de Application Manager die werd uitgerold, was ontwikkeld door 
[eiser]. Ook [H] verklaart dat [eiser] de Application Manager heeft ontwikkeld. [G] verklaart 
expliciet dat de software door [eiser] is gemaakt in het kader van zijn ontwikkelopleiding. [F] 
verklaart bovendien dat de testversie uit 2006, behoudens het splashscreen, wat betreft 
functionaliteit identiek is aan de huidige versie van de Application Manager. Gelet op 
voornoemde verklaringen in samenhang met de copyright notice is, behoudens tegenbewijs 
van Prequest c.s., komen vast te staan dat [eiser] beschouwd dient te worden als maker van 
de Application Manager. Ook staat met de onbetwiste verklaring van [F] vast dat de 
Application Manager in ieder geval is ontwikkeld voor augustus 2006, zijnde de periode 
waarin de testversie heeft gedraaid, zodat daarmee ook is komen vast te staan dat [eiser] de 
Application Manager heeft ontwikkeld voordat hij in dienst trad bij Prequest. De stelling van 
Prequest c.s. dat de Application Manager is ontwikkeld en toebehoort aan [bedrijf] heeft zij 
onvoldoende gemotiveerd onderbouwd en zal worden gepasseerd. Bovendien heeft [I] 
namens [bedrijf] verklaard geen rechthebbende te zijn van de Application Manager en 
daarop ook geen rechten te willen doen gelden. 
 
4.5. Aan Prequest c.s. is het vervolgens om het tegendeel van het vorenstaande te stellen en 
zo nodig te bewijzen. Prequest c.s. stelt daartoe onder meer dat zij als maker dient te 
worden beschouwd, omdat [eiser] tijdens zijn dienstverband de Application Manager heeft 
ontwikkeld althans dat als gevolg van aanpassingen aan de software een nieuw werk is 
ontstaan. De vraag is dus of de werkzaamheden aan de Application Manager die hebben 
plaatsgevonden ten tijde van zijn dienstverband bij Prequest hebben geleid tot een nieuw 
auteursrechtelijk beschermd werk van welke rechten Prequest c.s. rechthebbende en maker 
is. 
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In het kader van die beoordeling is artikel 7 Aw van belang. Artikel 7 Aw luidt als 
volgt: “Indien de arbeid, in dienst van een ander verricht, bestaat in het vervaardigen van 
bepaalde werken van letterkunde, wetenschap of kunst, dan wordt, tenzij tusschen partijen 
anders is overeengekomen, als de maker van die werken aangemerkt degene, in wiens dienst 
de werken zijn vervaardigd.” 
 
4.6. De rechtbank is in het kader van de vraag of een nieuw werk is ontstaan van oordeel dat 
is komen vast te staan dat de werkzaamheden die [eiser] tijdens zijn dienstverband bij 
Prequest heeft verricht aan de Application Manager, aanpassingen betroffen die in ieder 
geval niet tot gevolg hadden dat daarmee de broncode dusdanig is veranderd dat daarmee 
een nieuw oorspronkelijk werk in de zin van de Aw is ontstaan. In dat kader overweegt de 
rechtbank dat Prequest c.s. de stelling van [eiser], inhoudende dat het met een 
softwareprogramma als de onderhavige Application Manager onvermijdelijk is dat in vervolg 
op veranderende software(besturings)programma’s ook de broncode van de Application 
Manager - zij het minimaal - dient te worden aangepast om de gaandeweg daarin 
geconstateerde fouten te herstellen, onvoldoende gemotiveerd heeft betwist. De stelling 
van Prequest c.s. dat met de door [eiser] aangebrachte wijzigingen een nieuw werk kan zijn 
ontstaan, is gelet op de gemotiveerde stellingen van [eiser] op dit punt onvoldoende. Nu 
Prequest c.s. niet heeft voldaan aan haar stelplicht op dit punt zal niet worden toegekomen 
aan bewijsvoering. De stelling van Prequest c.s. dat latere versies verschillen van de 
voorgaande is verklaarbaar, nu dat gelet op het voorgaande inherent is aan het type 
softwareprogramma. 
 
4.7. Voorts overweegt de rechtbank dat ook indien het oordeel in vorenstaande alinea zou 
hebben geluid dat wel een nieuw werk was ontstaan, in dat geval een beroep op artikel 7 Aw 
evenmin opgaat om de navolgende redenen. Het maken c.q. (verder) ontwikkelen van de 
Application Manager dient om een beroep te kunnen doen op artikel 7 Aw te behoren tot de 
taken die [eiser] in het kader van zijn dienstverband diende uit te voeren, dan wel is 
voornoemd artikel van toepassing indien een door Prequest incidenteel uitdrukkelijke 
gegeven opdracht tot het maken van een bepaald werk door [eiser] is aanvaard. De 
rechtbank is van oordeel dat voldoende is komen vast te staan dat het werk aan de 
Application Manager niet valt onder de werkzaamheden die [eiser] diende te verrichten in 
het kader van zijn dienstverband bij Prequest. In de arbeidsovereenkomst is opgenomen dat 
[eiser] in dienst is getreden in de functie van accountmanager 1. De werkzaamheden met 
betrekking tot de Application Manager vallen daar, zoals gesteld door [eiser], niet onder. 
Partijen verschillen daarover niet van mening. De vraag is vervolgens of de werkzaamheden 
aan de Application Manager vallen onder de reikwijdte van artikel 2.2 van de 
arbeidsovereenkomst, in die zin dat Prequest [eiser] daarvoor opdracht heeft gegeven en 
zijn werkzaamheden daarmee zouden zijn uitgebreid. De rechtbank is van oordeel dat 
voldoende is komen vast te staan dat dit niet het geval is. In beginsel zou een opdracht in het 
kader van werkzaamheden aan de Application Manager onder artikel 2.2. van de 
arbeidsovereenkomst kunnen vallen, dan wel zou Prequest c.s. aan [eiser] hiervoor een 
aparte opdracht kunnen hebben gegeven. In tegenstelling tot hetgeen Prequest c.s. heeft 
aangevoerd, is de rechtbank van oordeel dat uit de overgelegde e-mailberichten en 
verslagen omtrent het functioneren van [eiser] onvoldoende blijkt dat [eiser] op verzoek van 
Prequest specifieke werkzaamheden heeft verricht in het kader van de verdere ontwikkeling 



ACTUALITEITEN ICT-RECHT 2014  PAGINA 89 

van de Application Manager. Weliswaar wordt in de diverse verslagen en het getuigschrift 
verwezen naar werkzaamheden omtrent de Application Manager, echter uit de context van 
diverse e-mailberichten en de stellingen van partijen dienen bedoelde werkzaamheden te 
worden begrepen te vallen onder de werkzaamheden betreffende het onderhoud van de 
Application Manager dan wel op werkzaamheden met betrekking tot kleine aanpassingen 
die geen nieuw werk tot gevolg hebben gehad. Ook blijkt uit de verklaring van [H] dat geen 
opdracht is gegeven aan [eiser]. Dat dit anders is, is door Prequest c.s. onvoldoende 
onderbouwd. Gelet daarop is komen vast te staan dat met bedoelde werkzaamheden - in 
tegenstelling tot hetgeen Prequest c.s. heeft betoogd - niet wordt bedoeld de ontwikkeling 
van de Application Manager in die zin dat een nieuw oorspronkelijk werk in de zin van de Aw 
is ontstaan. 
 
4.8. De stelling van Prequest c.s. dat in de eindafrekening met betrekking tot het 
dienstverband ook de overdracht van het auteursrecht zit verweven, slaagt evenmin. Buiten 
dat overdracht van een auteursrecht op grond van artikel 2 Aw uitsluitend kan plaatsvinden 
bij akte, is de rechtbank van oordeel dat in de eindafrekening op zijn minst de overdracht 
vermeld moet zijn, wil tot het oordeel gekomen kunnen worden dat deze overdracht is 
begrepen in de eindafrekening. Het overgelegde e-mailbericht inzake de eindafrekening ziet 
enkel op de zakelijke afwikkeling van het dienstverband, zoals onder meer de financiële 
afwikkeling en afspraken over de laptop en leaseauto. 
 
4.9. Ook het beroep van Prequest c.s. op artikel 8 Aw slaagt niet. De rechtbank is van 
oordeel dat in voldoende mate vaststaat dat het softwareprogramma ‘Application Manager’ 
los dient te worden gezien van de Prequest software en dat deze programma’s dus ook los 
van elkaar verkocht kunnen worden. Prequest c.s. heeft haar verweer dat de Prequest 
software en de Application Manager onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, onvoldoende 
onderbouwd. Dit geldt eveneens voor het verweer van Prequest c.s. dat sprake is van twee 
bestaande Application Managers die van elkaar verschillen. De enkele stelling dat zij eigen 
software heeft ontwikkeld en geëxploiteerd met ongeveer dezelfde functionaliteiten als 
door [eiser] in de dagvaarding beschreven, dat die software is ontwikkeld om de installatie 
van Prequest software eenvoudigere te laten verlopen en ook genaamd is ‘Application 
Manager’, is daartoe - zonder nadere onderbouwing - onvoldoende. Nog daargelaten dat de 
in het artikel bedoelde openbaarmaking ziet op de eerste openbaarmaking. Prequest c.s. 
heeft 
- mede in het licht van het vorenstaande - onvoldoende onderbouwd betwist dat de 
openbaarmaking van [eiser] in 2006 niet als zodanig is te beschouwen, zodat ook om die 
reden een beroep op artikel 8 Aw niet opgaat. 
 
4.10. 
De stelling van Prequest c.s. dat sprake is van een stilzwijgende licentie van [eiser] aan 
Prequest c.s. is door haar - gelet op de gemotiveerde stellingen van [eiser] op dit punt - 
onvoldoende onderbouwd, zodat ook die stelling niet kan leiden tot afwijzing van enige 
vordering. De stelling van [eiser] dat er sprake is van schending van de aan hem 
toebehorende persoonlijkheidsrechten, kan onbesproken blijven aangezien hij daar geen 
rechtsgevolgen aan heeft verbonden. 
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Vordering I en II 
4.11. Gelet op vorenstaande overwegingen is de rechtbank van oordeel dat [eiser] als maker 
van de Application Manager kan worden aangemerkt en dat de daarop betrekking hebbende 
auteursrechten bij hem berusten. Vordering I zal gelet daarop worden toegewezen als volgt. 
Daaraan is inherent dat vordering II eveneens zal worden toegewezen. De overige stellingen 
van partijen en de door [eiser] aangevoerde overige grondslagen zullen buiten beschouwing 
worden gelaten. 
 
Vordering III 
4.12. Vorenstaand oordeel maakt dat [eiser] belang heeft bij toewijzing van vordering III. Nu 
Prequest inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechten van [eiser] stelt [eiser] schade te 
hebben geleden. Om haar vordering tot de vergoeding van de door hem geleden schade te 
kunnen onderbouwen, heeft [eiser] de gevorderde informatie nodig. Vordering III zal 
daarom worden toegewezen, met dien verstande dat de gevorderde termijn zal worden 
bepaald op dertig dagen in plaats van veertien dagen. Het verweer van Prequest c.s. dat zij 
niet aan een dergelijke veroordeling kan voldoen omdat er geen verkoopprijs is vastgesteld, 
is door haar onvoldoende gemotiveerd onderbouwd en zal worden gepasseerd. 
Onvoldoende is door Prequest c.s. aangetoond dat zij op geen enkele wijze de hoogte van de 
winst die zij met de verkoop van de Application Manager heeft genoten, kan destilleren uit 
de totale verkoopsom van het bedrijfsonderdeel. 
 
Vordering IV 
4.13. De rechtbank is van oordeel dat [eiser] geen belang heeft bij toewijzing van vordering 
IV. Immers, [eiser] heeft onvoldoende aangetoond waarom een brief met dergelijke inhoud 
door Prequest c.s. verzonden zou moeten worden. Indien [eiser] wil voorkomen dat Cadac 
geen gebruik meer zal maken van de Application Manager zal hij zich zelf tot Cadac dienen te 
wenden. Immers, bij hem berust zoals hiervoor is geoordeeld het auteursrecht op de 
Application Manager. Vordering IV zal gelet hierop worden afgewezen. 
 
Dwangsom 
4.14. De gevorderde dwangsom zal worden beperkt en gemaximeerd als volgt. 
 
Schade 
4.15. [eiser] stelt schade te hebben geleden omdat Prequest c.s. inbreuk heeft gemaakt op 
zijn auteursrechten. Prequest c.s. heeft ten onrechte (sub)licenties gegeven en (de rechten 
van) de Application Manager verkocht en daarmee winst gemaakt, zodat de schade bestaat 
uit de verkoopprijs van de Application Manager (afhankelijk van de omzet) en de nog niet 
ontvangen licentiebedragen. Deze door Prequest c.s. genoten winst, dient zij volgens [eiser] 
op grond van artikel 27a Aw aan hem af te dragen. Prequest c.s. stelt daarentegen dat zij 
met de verkoop van de Application Manager geen winst heeft gemaakt, omdat de 
Application Manager niet apart is overgedragen aan Cadac maar een onderdeel van een heel 
bedrijfsonderdeel betrof. Voor de Application Manager is als zodanig geen verkoopprijs 
betaald. De winst waar [eiser] op doelt, is dan ook volgens Prequest c.s. niet vast te stellen. 
Verder zijn geen (sub)licenties gegeven aan nieuwe klanten, zodat van een vergoeding geen 
sprake is. 
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4.16. Nu echter vast staat dat Prequest c.s. de auteursrechten van [eiser] op de Application 
Manager heeft geschonden, heeft [eiser] als gevolg daarvan mogelijk schade geleden. [eiser] 
zal - gelet op het gemotiveerde verweer van Prequest c.s. - haar schade nader dienen te 
onderbouwen, waarbij zij mede afhankelijk is van de door haar van Prequest c.s. te 
verkrijgen informatie. Thans zijn er - gelet op de stellingen van partijen - onvoldoende 
aanknopingspunten om over te gaan tot het vaststellen van de omvang van de schade met 
betrekking tot de hoogte van de verkoopprijs van de Application Manager en de hoogte van 
de licentievergoedingen. Daarvoor is nadere bewijsvoering noodzakelijk. Wel is het zo dat 
[eiser] voor beide posten in voldoende mate de mogelijkheid van schade aannemelijk heeft 
gemaakt en dat deze posten met elkaar samenhangen. Dit betekent dat de procedure voor 
wat betreft de vaststelling van de totale schade zal worden verwezen naar de 
schadestaatprocedure. 
 
Proceskosten 
4.17. Prequest c.s. zal als de in overwegende mate in het ongelijk gestelde partij in de 
proceskosten worden veroordeeld. [eiser] vordert op grond van artikel 1019h Rv een 
volledige proceskostenveroordeling van Prequest c.s. De vorderingen van [eiser] worden op 
grond van een intellectueel eigendomsrecht toegewezen, zodat een kostenveroordeling 
overeenkomstig artikel 1019h Rv dient plaats te vinden. Het door [eiser] als productie 16 
ingediende kostenoverzicht is door Prequest c.s. niet betwist, zodat de rechtbank uitgaat van 
de redelijkheid en evenredigheid van de door [eiser] opgegeven kosten. De gevorderde 
vergoeding zal derhalve worden toegewezen. 
 
5De beslissing 
De rechtbank 
5.1. verklaart voor recht dat het auteursrecht op de in de dagvaarding omschreven 
Application Manager bij [eiser] berust, 
 
5.2. veroordeelt Prequest c.s. om binnen twee dagen na betekening van dit vonnis iedere 
verveelvoudiging c.q. openbaarmaking van de in deze dagvaarding omschreven Application 
Manager te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden, 
 
5.3. beveelt Prequest c.s. om binnen dertig dagen na betekening van dit vonnis aan de 
advocaat van [eiser], mr. P.M. de Laat, een gecertificeerde verklaring van een 
registeraccountant te verstrekken, op basis van een door die accountant verricht 
zelfstandig onderzoek, betreffende: 
a. het totaal aantal licenties en alle aan deze licentie gekoppelde 
(onderhouds)contracten voor de Application Manager dat door Prequest c.s. is verkocht 
en/of uitgegeven na 31 december 2010; 
b. de gerealiseerde verkoopprijs en het totale bedrag aan door Prequest c.s. genoten winst 
dat met de onder a) genoemde licenties en met alle aan deze 
licenties gekoppelde (onderhouds)contracten is ontvangen c.q. gemaakt tot aan de datum 
van deze verklaring; 
c. de volledige namen en adressen van alle (rechts)personen aan wie de onder a) genoemde 
licenties en gekoppelde (onderhouds)contracten zijn verkocht en/of uitgegeven; 
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d. de volledige naam en adresgegevens van de rechtspersoon die in de dagvaarding als 
Cadac wordt aangeduid en aan wie de Application Manager inclusief de rechten daarop is 
verkocht, alsmede de gerealiseerde 
verkoopprijs en genoten winst van deze verkoop; 
e. Prequest c.s. te bevelen om binnen dertig dagen na betekening van dit vonnis aan de 
raadsman van [eiser] rekening en verantwoording af te leggen van de winst die met de 
betreffende verkoop genoemd onder d) is genoten, 
 
5.4. veroordeelt Prequest c.s. om aan [eiser] een dwangsom te betalen van € 2.000,00 voor 
iedere dag of gedeelte daarvan dat zij niet aan de in 5.2 en 5.3 uitgesproken 
hoofdveroordeling voldoet, tot een maximum van € 50.000,00 is bereikt, 
 
5.5. veroordeelt Prequest c.s. tot afdracht van de in 5.3 onder b. en d. bedoelde winst en tot 
vergoeding van de geleden schade inclusief de wettelijke rente over dit bedrag, nader op te 
maken bij staat en te vereffenen volgens de wet; 
 
5.6. veroordeelt Prequest c.s. in de proceskosten, aan de zijde van [eiser] tot op heden 
begroot op € 25.885,82, 
 
5.7. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad, 
 
5.8. wijst het meer of anders gevorderde af. 
 
Dit vonnis is gewezen door mr. G.V.M. Veldhoen en in het openbaar uitgesproken op 
18 september 2013. 
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Rechtbank Amsterdam 23 januari 2013 (Novatrix/Artolive.com) 
 
Ontwikkeling van een website. Overeenkomst van opdracht in de zin van 
artikel 7:400 BW, geen aanneming van werk in de zin van 7:750 BW. 
Doorschuiven van de deadline voor “live” gaan. Ingebrekestelling afgeleid uit 
correspondentie. Afwijzing vordering tot schadevergoeding. Toewijzing 
tegenvorderingen tot betaling.    
 
Uitspraak 
vonnis 
RECHTBANK AMSTERDAM 
Sector civiel recht 
zaaknummer / rolnummer: 505138 / HA ZA 11-2787 
Vonnis van 23 januari 2013 
in de zaak van 
[A], h.o.d.n. Novatrix, 
wonende te --, 
eiser in conventie, 
verweerder in voorwaardelijke reconventie, 
advocaat mr. H.C.W. Geffroy te Ede, 
tegen 
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
ARTOLIVE.COM B.V., 
verweerster in conventie, 
eiseres in voorwaardelijke reconventie, 
gevestigd te Amsterdam, 
advocaat mr. R.J. Polle te Amsterdam. 
Partijen zullen hierna [A] en ArtOlive worden genoemd. 
 
1. De procedure 
1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: 
- de dagvaarding van 21 november 2011, met producties, 
- de conclusie van antwoord tevens houdende eis in reconventie, met producties, 
- het tussenvonnis van 29 februari 2012, waarbij een comparitie van partijen is gelast, 
- de bij brief van 2 mei 2012 overgelegde producties 20 tot en met 46 van de kant van [A], 
- het proces-verbaal van comparitie van 16 mei 2012 en de daarin vermelde stukken. 
1.2. Ten slotte is vonnis bepaald. 
 
2. De feiten 
2.1. [A] verleent diensten op het gebied van informatietechnologie. ArtOlive houdt zich bezig 
met de promotie van en bemiddeling in de verkoop en verhuur van moderne kunst, vooral 
via het internet. 
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2.2. ArtOlive heeft [A] verzocht een offerte op te stellen voor de vernieuwing van de website 
van ArtOlive. Op 20 juni 2007 heeft [A], die destijds nog studeerde, een offerte aan ArtOlive 
uitgebracht. De offerte bevat een beschrijving van de kenmerken van de vernieuwde 
website. [A] stelde voor de in de offerte vermelde werkzaamheden uit te voeren voor € 
15.764,-, uitgaande van een uurtarief van € 35,- (deze en de overige in dit vonnis genoemde 
bedragen zijn exclusief 19% btw tenzij anders vermeld). De offerte houdt verder, voor zover 
hier van belang, het volgende in: 
“De prijs wordt gebaseerd op 480 uur aan arbeid. Bij uitloop kan Novatrix tot maximaal 10% 
extra van het totaalbedrag nacalculeren; dat is dus maximaal € 1.576,40 extra. Overige 
uitloop komt voor risico van Novatrix. 
 
Meerwerk 
Het lijkt me goed om te proberen zo helder mogelijk af te spreken wat meerwerk is en wat 
niet. Werk dat niet is overeengekomen in dit voorstel is meerwerk. Daaronder valt ook het 
aanpassen van reeds gemaakte functionaliteit (…) en het aanpassen van nog niet gemaakte 
functionaliteit voor zover dat meer uren werk betekent. 
 
Tijdsplan 
In juli gaan we van start met het ontwikkelen van de website. We proberen zoveel mogelijk 
in de maanden juli en augustus op te leveren. In de maanden die volgen werken we door, zij 
het dat het dan minder snel gaat vanwege mijn studie. 
 
2.3. Partijen zijn overeengekomen dat [A] de geoffreerde werkzaamheden zou uitvoeren 
(hierna: de overeenkomst). Hij is daarmee van start gegaan in juli 2007. Na de zomer van 
2007 bleek dat de werkzaamheden nog niet waren afgerond. Begin 2008 hebben partijen 
een nieuwe planning gemaakt, die erop was gericht dat de nieuwe website in de zomer van 
2008 in gebruik kon worden genomen. Ook dit is niet gelukt. ArtOlive heeft [A] vervolgens de 
gelegenheid gegeven zijn werkzaamheden voort te zetten. Van de kant van ArtOlive is wel 
voortdurend aangedrongen op voltooiing van de website. Uiteindelijk is de website in mei 
2010 ‘live’ gegaan. In de daarop volgende periode heeft nog intensief contact 
plaatsgevonden tussen [A] en ArtOlive over niet (goed) functionerende onderdelen van de 
website. Het betreft zowel fouten (‘bugs’) die intern door ArtOlive worden geconstateerd als 
klachten van gebruikers/klanten van ArtOlive. Bij e-mail van 3 september 2010 heeft 
ArtOlive aan [A] gemaild dat de werkzaamheden op 1 oktober 2010 moesten zijn afgerond 
en dat anders de stekker eruit zou gaan. Op 8 november 2010 heeft ArtOlive [A] laten weten 
erg geïrriteerd te zijn over het gebrek aan voortgang en gedreigd het project stop te zetten 
als niet binnen vier dagen een aantal knelpunten was opgelost. Op 3 december 2010 heeft 
ArtOlive [A] gemaild dat ze nog steeds niet tevreden waren, dat ze nu lang genoeg hadden 
gewacht en dat schade op [A] zal worden verhaald. 
 
2.4. Bij e-mail van 17 januari 2011 heeft ArtOlive aan [A] het volgende, voor zover van 
belang, bericht: 
“Naar aanleiding van ons telefoongesprekken een opsomming van afspraken om het te lang 
slepende project “nieuwe website van ArtOlive” af te ronden. 
Samengevat hebben we je in 2007 benaderd voor het ontwikkelen van een nieuwe website.  
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De vraag was een snellere site, met dezelfde of verbeterde functionaliteit. Uitgebreid met 
een verbeterde zoekmachine (vergelijkbaar met Funda, Wehkamp en Bol.com) en een 
content management syteem. 
 
De start was in de zomer van 2007, met de afspraak (na al een eerste uitloop) om op te 
leveren na de zomer van 2008! 
 
Zoals al tot in den treuren besproken functioneren er nog steeds vele essentiële onderdelen 
van de website niet, waaronder de kunstenaarspagina’s en de nog lopende bug-lijsten. 
Bovendien zijn er nog twijfels over de snelheid. Het is absurd om nu begin 2011 nog te 
moeten praten over een datum van eerste oplevering. 
(…) 
We hebben nu afgesproken als uiterste deadline voor oplevering van de site: 17 januari 
2011. 
Indien niet volledig wordt opgeleverd: 
- alle kosten voor aanpassingen komen ten laste van jouw gage 
(…) 
Naast deze doorbelaste kosten zal ArtOlive vanaf 18-1-2011 een externe onafhankelijke 
partij inschakelen voor het beoordelen van de ontwikkelde website. De gemaakte kosten 
zullen ook ten laste komen van jouw gage. (..)” 
 
2.5. Op 17 januari 2011 heeft ArtOlive de autorisatie van [A] om aan de website te kunnen 
werken beëindigd. In de loop van 2011 heeft ArtOlive een ander bedrijf, Call for Action, 
ingeschakeld om verdere werkzaamheden aan de website te verrichten. Call for Action heeft 
daarvoor in totaal € 14.490,- in rekening gebracht. Een medewerker van Call for Action heeft 
op verzoek van ArtOlive bij brief van 20 december 2011 een inschatting gemaakt van de 
werkzaamheden die zij hebben moeten verrichten om de website naar behoren te laten 
functioneren. Deze brief luidt, voor zover hier van belang: 
“Een ander verzoek wat ik kreeg was inschatten hoeveel uren het kost om de ArtOlive site 
zoals ik in de zomer van 2011 aantrof naar iets wat voldoet aan de oorspronkelijke offerte. 
Wat ik concreet kan zeggen is dat we 164 uur bezig zijn geweest om van alles aan 
problemen, maar ook nieuwe features te implementeren. Veel tijd daarvan is verloren 
gegaan aan de vaak nodeloos ingewikkelde code. Hoewel de keuze van het Zend Framework 
in combinatie met Doctrine een logische keuze is, was de keuze om de Gallery als library te 
extenden hoogst opmerkelijk net als de keuze voor het in mijn ogen onnodige Ext JS. 
 
Van die 164 uur is ongeveer 80% toe te wijzen aan functionaliteit die ook in de offerte 
genoemd wordt. Grofweg zijn hierin de volgende punten opgepakt: 
• Verbeteren SEO (lagen veel steken!) 
• Fixen bugs (vnl in bladeren en pagineren) 
• Het compatible maken met alle browsers (…) Plus het werkbaar maken in kleinere 
schermen (…) 
• Betere weergave van selecties en flexibeler maken weergave afbeeldingen. 
Om de site helemaal ‘offerte’-compleet te maken zou ook een her-implementatie van het 
nieuwsbrief systeem (6u) en het CMS (24u inclusief doorverwijzing oude URL’s) extra nodig 
zijn. Totaal ongeveer 161 uur dus.” 
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2.6. [A] heeft bij factuur van 15 maart 2011 aan ArtOlive in totaal € 32.657,46 in rekening 
gebracht, waarvan € 6.752,96 betrekking had op onderhoud van de oude website, € 
17.340,40 op het bouwen van de nieuwe website en € 11.564,10 op meerwerk. [A] heeft 
blijkens die factuur een korting verleend van € 3.000,-. 
 
3. Het geschil 
in conventie 
 
3.1. [A] vordert dat de rechtbank ArtOlive bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad veroordeelt tot 
betaling van € 42.718,19 (incl. btw), te vermeerderen met wettelijke handelsrente en 
proceskosten. 
 
3.2. [A] legt aan zijn vordering ten grondslag dat hij de overeengekomen werkzaamheden 
voor de nieuwe website heeft uitgevoerd (€ 17.340,40), dat hij daarnaast voor de nieuwe 
website meerwerk heeft verricht (€ 11.564,10) en dat hij ten slotte het onderhoud van de 
bestaande website heeft uitgevoerd (€ 6.752,96). 
 
3.3. ArtOlive voert aan dat [A] is tekort gekomen in de nakoming van de overeenkomst. De 
website is niet tijdig opgeleverd en bevatte ook na oplevering vele gebreken. Zij voert aan 
dat zij geen opdracht heeft gegeven voor meerwerk en dat de door [A] als meerwerk 
aangeduide werkzaamheden onder de geoffreerde werkzaamheden vielen. Ook het 
onderhoud viel onder de geoffreerde werkzaamheden. Daar komt bij dat het verrichten van 
onderhoud aan de oude website veel langer nodig is gebleven doordat oplevering van de 
nieuwe website uitbleef. ArtOlive heeft als gevolg van de tekortkomingen van [A] schade 
geleden, die zij wenst te verrekenen met het (eventueel) aan [A] nog verschuldigde bedrag. 
in voorwaardelijke reconventie 
 
3.4. Indien het beroep op verrekening wordt afgewezen vordert ArtOlive dat [A] wordt 
veroordeeld om aan ArtOlive een schadevergoeding van € 42.718,19 te betalen, 
vermeerderd met proceskosten. 
 
3.5. ArtOlive legt aan deze vordering ten grondslag dat [A] is tekortgeschoten in de 
nakoming van de overeenkomst en dat zij daardoor schade heeft geleden van € 12.880,- aan 
kosten van herstel van door [A] gemaakte fouten en € 266.000,- aan misgelopen inkomsten. 
 
3.6. [A] betwist dat hij tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen en dat 
ArtOlive tot het door haar gestelde bedrag schade heeft geleden. 
 
3.7. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. 
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4. De beoordeling 
in conventie en voorwaardelijke reconventie 
 
4.1. Het valt niet eenvoudig vast te stellen of het beroep op verrekening gegrond is, zodat 
aan de voorwaarde voor de vordering in reconventie is voldaan. De vorderingen in conventie 
en voorwaardelijke reconventie lenen zich voor gezamenlijke beoordeling. 
De nieuwe website 
 
4.2. [A] heeft terecht gesteld dat de overeenkomst moet worden aangemerkt als een 
overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 BW. Van aanneming van werk als 
bedoeld in artikel artikel 7:750 BW is in dit geval geen sprake omdat de opdracht niet strekt 
tot het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard. 
 
4.3. Partijen verschillen van mening over de vraag of tussen hen een datum is 
overeengekomen waarop de website door [A] moest zijn opgeleverd. In de offerte is geen 
datum genoemd waarop de website klaar zou zijn. Wel is vermeld dat zoveel mogelijk zou 
worden opgeleverd in juli en augustus 2007, maar uit deze vermelding kan niet worden 
afgeleid dat [A] verplicht was uiterlijk eind augustus 2007 op te leveren. ArtOlive heeft 
gesteld dat vervolgens begin 2008 nader is afgesproken dat de website in ieder geval in de 
zomer van 2008 zou worden afgerond. [A] heeft niet betwist dat partijen begin 2008 hebben 
gesproken over een nieuwe planning, maar wel dat toen een harde afspraak is gemaakt over 
oplevering in de zomer van 2008. ArtOlive heeft haar stelling tegenover de gemotiveerde 
betwisting door [A] onvoldoende onderbouwd. Het had voor de hand gelegen dat, indien de 
harde afspraak zou zijn gemaakt dat de website uiterlijk op 21 september 2008 af moest zijn, 
deze afspraak in enige vorm zou zijn vastgelegd. Dit geldt temeer nu de eerdere streefdatum 
niet was gehaald. Van enige vastlegging van een harde deadline is echter niet gebleken. Daar 
komt bij dat zelfs als begin 2008 een harde deadline zou zijn afgesproken, partijen in het 
najaar van 2008, kennelijk zonder voorbehoud, nader zijn overeengekomen dat [A] de 
website zou afmaken. [A] heeft daaraan de redelijke verwachting mogen ontlenen dat 
ArtOlive hem thans niet alsnog zou tegenwerpen dat hij de website niet uiterlijk in de zomer 
van 2008 heeft opgeleverd. Dit brengt mee dat ArtOlive thans niet alsnog die eerdere 
deadline tegen [A] kan inroepen. 
 
4.4. Vast staat dat de website uiteindelijk in mei 2010 is opgeleverd, in die zin dat de website 
toen ‘live’ is gegaan. Uit dit gegeven en uit de e-mails die aan de oplevering vooraf zijn 
gegaan, leidt de rechtbank af dat partijen het erover eens waren dat de site in ieder geval op 
de datum van ‘live’ gaan moest worden opgeleverd. Uit de stellingen van partijen leidt de 
rechtbank verder af dat tussen hen niet in geschil is dat als een website ‘live’ gaat, deze 
doorgaans niet direct vlekkeloos werkt en dat het in zijn algemeen dus te verwachten valt 
dat enige nadere aanpassingen nodig zullen zijn. Dit brengt mee dat het feit dat de website 
na het ‘live’ gaan nog gebreken vertoonde, op zichzelf onvoldoende is om te oordelen dat 
sprake is van een tekortkoming. 
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4.5. In de periode na mei 2010 heeft ArtOlive vele klachten over het functioneren van de 
website aan [A] doorgegeven. Deze klachten waren afkomstig van zowel gebruikers binnen 
ArtOlive zelf als van kunstenaars die via de website van ArtOlive hun werken aanboden. [A] 
heeft niet betwist dat de website op een groot aantal onderdelen niet naar behoren 
functioneerde. Uit de e-mailwisseling tussen partijen in de periode na mei 2010 blijkt dat [A] 
zich ook terdege bewust is geweest van gebreken in het functioneren van de website, 
getuige met name de drie lijsten met ‘bugs’, aangeduid als ‘brk’ (bugs rudy kunstenaar), bse 
(bugs stefan eind fase 1) en ‘bsg’ (bugs steve google) waarover partijen in die periode 
intensief e-mailcontact hebben gehad. Verder blijkt uit de brief van Call for Action van 20 
december 2011, waarvan het in 2.5 geciteerde deel door [A] niet is betwist, dat de in mei 
2010 opgeleverde website structurele gebreken vertoonde die alleen met aanzienlijke 
inspanningen konden worden opgelost. Onder deze omstandigheden moet worden 
geoordeeld dat de website in mei 2010 ernstiger gebreken vertoonde dan bij de oplevering 
van een website in zijn algemeenheid mag worden verwacht. Dit leidt tot de conclusie dat de 
website bij de oplevering niet de eigenschappen had die ArtOlive daarvan mocht verwachten 
en dat [A] dus tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichting de website in mei 
2010 op te leveren. 
 
4.6. ArtOlive heeft [A] niet alleen herhaaldelijk gewezen op de gebreken van de website, 
maar heeft daarbij ook telkens een termijn aangegeven waarbinnen de problemen moesten 
zijn opgelost. Verwezen wordt naar de in 2.3 genoemde e-mails van 3 september 2010, 8 
november 2010 en 3 december 2010. Het moet voor [A] dus glashelder zijn geweest dat 
ArtOlive vond dat hij was tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst en dat hij 
de gebreken binnen de gestelde termijn(en) diende te herstellen. Dit betekent dat moet 
worden geoordeeld dat [A], anders dan hij heeft aangevoerd, door ArtOlive in gebreke is 
gesteld en dat [A], nu vast staat dat hij er niet in is geslaagd de gebreken binnen de gestelde 
termijn te herstellen, in verzuim is geraakt. 
 
4.7. ArtOlive heeft gesteld dat zij als gevolg van de tekortkomingen in de nakoming van de 
overeenkomst schade heeft geleden. Zij heeft in dat verband verwezen naar de brief van Call 
for Action van 20 december 2011. Uit die brief blijkt dat Call for Action in totaal 161 uur 
nodig heeft (gehad) om de tekortkomingen van de website te herstellen zo dat deze 
beantwoordt aan de offerte van [A]. Artolive heeft verder gesteld dat het gemiddelde 
uurtarief van Call for Action € 80,- bedraagt. [A] heeft hiertegen geen gemotiveerd verweer 
gevoerd. Dit betekent dat aannemelijk is dat de kosten van herstel van de gebreken van de 
website € 12.880,- hebben bedragen. De vordering van ArtOlive is in zoverre toewijsbaar. 
 
4.8. Daarnaast heeft ArtOlive gesteld dat zij € 266.000,- aan inkomsten heeft gederfd, te 
weten een daling van inkomsten van verhuur en verkoop aan (met name) particulieren van € 
166.000,- en verlies van bijdragen van kunstenaars van € 100.000,-. 
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4.9. [A] heeft gemotiveerd bestreden dat er een verband bestaat tussen gebreken in de 
website en teruglopende inkomsten uit verhuur en verkoop. Hij heeft aangevoerd dat 
ArtOlive niet inzichtelijk heeft gemaakt welke de ‘duidelijke aanwijzingen’ zijn dat de 
gestelde omzetdaling het gevolg was van de slecht functionerende website. Het had op de 
weg van ArtOlive gelegen om haar standpunt in deze nader te onderbouwen. Nu zij dat heeft 
nagelaten zal haar vordering in zoverre worden afgewezen. 
 
4.10. Ten aanzien van de bijdragen van kunstenaars heeft [A] onder meer aangevoerd dat 
het niet valt uit te sluiten dat kunstenaars de bijdrage in 2009 niet verschuldigd waren, dat 
het voor rekening van ArtOlive moet blijven dat zij niet heeft getracht openstaande facturen 
te innen en dat een causaal verband met het functioneren van de website niet is 
aangetoond. Gelet op deze betwisting en op het feit dat ArtOlive nog met de oude website 
werkte toen zij de kunstenaarsbijdrage introduceerde, had ArtOlive het verband tussen de 
gebreken in de nieuwe website en de lagere kunstenaarsbijdragen nader moeten 
onderbouwen. Nu zij dat heeft nagelaten, dient ook dit deel van haar vordering te worden 
afgewezen. 
 
Meerwerk 
4.11. [A] heeft ter onderbouwing van de post meerwerk een lijst overgelegd van door hem 
uitgevoerde werkzaamheden. ArtOlive heeft betwist dat zij voor meerwerk opdracht heeft 
gegeven dan wel dat de uitgevoerde werkzaamheden als meerwerk zijn aan te merken. 
 
4.12. [A] heeft gesteld dat hij ervan was uitgegaan dat hij zelf de lay-out zou ontwerpen, dat 
in de offerte dus geen rekening is gehouden met door een vormgever in opdracht van 
ArtOlive aangeleverde lay-out en dat de aangeleverde lay-out complex was wat extra werk 
heeft opgeleverd. ArtOlive heeft daartegen ingebracht dat zij ervan mocht uitgaan dat [A] er 
in zijn offerte rekening mee had gehouden dat, mede gelet op het feit dat het om een 
website voor kunstproducten ging, de lay-out zou worden ontworpen en aangeleverd door 
een derde, daartoe deskundige partij. 
 
4.13. Uit de offerte valt niet op te maken dat [A] zelf de lay-out zou ontwerpen. Indien [A] 
meende dat het implementeren van door een derde aangeleverde lay-out buiten de 
geoffreerde werkzaamheden zou vallen, had hij dit in de offerte dienen aan te geven. Dit 
geldt temeer nu, zoals ArtOlive heeft aangevoerd, te verwachten viel dat ArtOlive, gelet op 
het door haar aangeboden product, geen genoegen zou nemen met een standaard lay-out 
van haar belangrijkste verkoopkanaal. Daar komt bij dat [A] toen ArtOlive haar eigen lay-out 
aanleverde niet heeft meegedeeld dat het implementeren daarvan meerwerk opleverde. 
Onder deze omstandigheden mocht ArtOlive ervan uitgaan dat deze post onder de offerte 
viel. 
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4.14. [A] heeft verder aan meerwerk opgevoerd dat hij een zogenoemde betaalmodule 
(‘Buckaroo’) op de website heeft gezet. ArtOlive heeft beaamd dat daartoe een poging is 
ondernomen maar heeft gesteld dat het niet werkte en dat het daarom weer is verwijderd. 
Ook hier had het op de weg van [A] gelegen om zijn stelling dat ArtOlive hem ten aanzien 
van deze werkzaamheden nog enig bedrag verschuldigd was nader te onderbouwen. Hij 
heeft op geen enkele wijze inzicht verschaft in de werkzaamheden die hij voor de 
implementatie van de betaalmodule heeft verricht noch in de mate waarin die module naar 
behoren functioneerde. Ook dit deel van de vordering dient dan ook te worden afgewezen. 
 
4.15. ArtOlive heeft beaamd dat zij buiten de offerte om opdracht heeft gegeven voor de 
implementatie van een nieuwsbrief en dat daarmee 16 uur tegen een tarief van € 35,- per 
uur gemoeid zijn geweest. Nu [A] op dit onderdeel niet nader stelling heeft genomen, zal zijn 
vordering tot een bedrag van € 560,- (16 x € 35,-) worden toegewezen. 
 
4.16. [A] heeft in reactie op het verweer van ArtOlive dat voor het overige door [A] 
opgevoerde meerwerk geen opdracht is verleend, geen nadere feiten gesteld waaruit kan 
worden afgeleid dat voor die werkzaamheden door ArtOlive opdracht is verleend. Ook in 
zoverre zal de vordering van [A] dan ook worden afgewezen. 
Onderhoud oude website 
 
4.17. ArtOlive heeft niet betwist dat zij [A] opdracht heeft gegeven voor het onderhouden 
van de oude website. Zij heeft wel aangevoerd dat die werkzaamheden in de offerte waren 
begrepen. Dit verweer wordt verworpen. De enkele opmerking in de offerte dat enkele 
ideeën voor het verbeteren van de prestatieproblemen van de oude website in de offerte 
zijn verwerkt, waarop ArtOlive kennelijk doelt, rechtvaardigt niet de verwachting dat alle 
onderhouds- en beheerswerkzaamheden van de oude website gedurende de periode van 
constructie van de nieuwe website in de offerte waren begrepen. 
 
4.18. ArtOlive heeft verder aangevoerd dat als [A] tijdig de website had opgeleverd, minder 
kosten voor onderhoud en beheer van de oude website waren gemaakt. Nu uit 4.4 volgt dat 
ervan moet worden uitgegaan dat partijen uiteindelijk zijn overeengekomen dat de website 
in mei 2010 moest worden opgeleverd en na die datum door [A] geen 
onderhoudswerkzaamheden aan de oude website meer zijn verricht, wordt ook dit verweer 
verworpen. 
 
4.19. Hieruit volgt dat de vordering van [A] tot een bedrag van € 6.752,96 toewijsbaar is. 
 
4.20. De vordering van [A] tot betaling van buitengerechtelijke incassokosten door ArtOlive 
zal worden afgewezen. Buitengerechtelijke incassokosten komen alleen voor vergoeding in 
aanmerking, indien zij betrekking hebben op verrichtingen die meer omvatten dan een 
(herhaalde) aanmaning, het doen van een schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige 
inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. Een vergoeding voor 
die handelingen is opgenomen in de proceskostenveroordeling. [A] heeft niet, althans 
onvoldoende onderbouwd, gesteld dat de gevorderde kosten betrekking hebben op andere 
dan de hiervoor vermelde handelingen. 
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4.21. De vordering van [A] tot betaling van wettelijke handelsrente door ArtOlive is niet 
betwist, zodat deze toewijsbaar is in die zin dat over het in conventie toegewezen bedrag 
wettelijke handelsrente is verschuldigd vanaf 30 maart 2011. 
 
Conclusies 
4.22. Uit het voorgaande volgt dat de gevorderde hoofdsom van [A] in conventie toewijsbaar 
is tot een bedrag van (€ 17.340,40 plus € 6.752,96 is) € 24.093,36 exclusief btw, derhalve € 
28.671,10 inclusief btw, te vermeerderen met wettelijke handelsrente. 
 
4.23. De vordering van ArtOlive in reconventie zal worden toegewezen tot een bedrag van  
€ 12.880,-. 
 
4.24. De overige vorderingen in conventie en in reconventie, behalve die inzake de 
proceskosten, zullen worden afgewezen. 
 
4.25. ArtOlive c.s. zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in 
de proceskosten in conventie. Deze kosten aan de zijde van [A] worden begroot op: 
- dagvaarding € 101,81 
- griffierecht 800,- 
- salaris advocaat 1.158,- (2 punten maal tarief € 579,-) 
totaal € 2.059,81 
 
4.26. [A] zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de 
proceskosten in reconventie. Deze kosten aan de zijde van ArtOlive worden begroot op € 
452,- (2 punten maal tarief € 452,- maal factor 0,5) aan salaris advocaat. 
 
5. De beslissing 
De rechtbank in conventie 
5.1. veroordeelt ArtOlive om aan [A] te betalen € 28.671,10 inclusief btw, te vermeerderen 
met wettelijke handelsrente vanaf 30 maart 2011, 
 
5.2. veroordeelt ArtOlive in de proceskosten van [A], tot op heden begroot op 
€ 2.059,81, 
 
5.3. verklaart de beslissingen in 5.1 en 5.2 uitvoerbaar bij voorraad, 
 
5.4. wijst het meer of anders gevorderde af, in reconventie 
 
5.5. veroordeelt [A] om aan ArtOlive te betalen € 12.880,-, 
 
5.6. veroordeelt [A] in de proceskosten van ArtOlive, tot op heden begroot op 
€ 452,-, 
 
5.7. wijst het meer of anders gevorderde af. 
Dit vonnis is gewezen door mr. H.J. Fehmers en in het openbaar uitgesproken op 23 januari 
2013. 
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Rechtbank Overijssel 4 april 2013 (Curalis/Novulo)  
 
ICT-project. Vordering in kort geding tot herstel gebreken afgewezen nu niet 
kan worden vastgesteld wat partijen exact zijn overeengekomen. 
Tegenvordering tot betaling te laat ingesteld in het licht van artikel 7.2 
procesreglement.   
 
Uitspraak 
RECHTBANK OVERIJSSEL 
Team kanton en handelsrecht 
Zittingsplaats Almelo 
zaaknummer / rolnummer: C/08/134443 / KG ZA 13-11 
Vonnis in kort geding van 4 april 2013 
in de zaak van 
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
CURALIS B.V., 
gevestigd te Oosterbeek, 
eiseres in conventie, 
verweerster in reconventie, 
advocaat mr. M.J.G. Pennings te Eindhoven, 
tegen 
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
NOVULO NEDERLAND B.V., 
gevestigd te Enschede, 
gedaagde in conventie, 
eiseres in reconventie, 
advocaat mr. M.H. Elferink te Enschede. 
Partijen zullen hierna ‘Curalis’ en ‘Novulo’ genoemd worden. 
 
1. De procedure 
1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: 
- de dagvaarding 
- de producties van Curalis  
- de producties van Novulo 
- de mondelinge behandeling 
- de pleitnota van Curalis 
- de wijziging van eis van Curalis  
- de pleitnota van Novulo 
- de eis in reconventie 
- de aanhouding ten behoeve van het proeven van een vergelijk tussen partijen. 
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1.2. Curalis heeft - nu na verder debat tussen partijen is gebleken dat een vergelijk niet tot 
de mogelijkheden behoorde - vonnis verzocht. Het vonnis is -na korte aanhouding- bepaald 
op vandaag. 
 
2. De feiten 
2.1. Curalis is een bedrijf dat zich richt op de exploitatie van een franchisesysteem voor 
dierenklinieken en dierenartsenpraktijken. 
 
2.2. Novulo is een bedrijf dat zich bezighoudt met automatisering en dienstverlening op ICT-
gebied. 
 
2.3. Curalis heeft Novulo in 2008 opdracht gegeven voor het ontwikkelen van de Cura.com-
applicatie, software die  Curalis en de bij haar aangesloten dierenklinieken in staat moet 
stellen de bedrijfsprocessen (waaronder boekhouding en personeelszaken) van de klinieken 
(digitaal) te stroomlijnen. 
 
2.4. Partijen hebben in dat kader overleg gevoerd over het daaraan gekoppelde 
automatiseringstraject, hetgeen heeft geresulteerd in een offerte van Novulo ten behoeve 
van het ontwerp, die Curalis op 1 februari 2008 heeft geaccepteerd. Er heeft, in de 
daaropvolgende ontwerpfase, een aantal ontwerpsessies tussen partijen plaatsgevonden, 
waarin noodzakelijke en gewenste functionaliteiten aan de orde zijn geweest. Dit heeft op 
18 maart 2008 geleid tot een offerte van Novulo voor de implementatie van het 
systeemontwerp. Curalis heeft de offerte op 25 maart 2008 geaccepteerd. 
 
2.5. Op 24 april 2008 heeft Novulo een aanvullende offerte uitgebracht voor de 
aanpassing van het Novulo Dierenartsen Systeem. Die offerte is op 7 mei 2008 door  Curalis 
geaccepteerd. Er is een nieuwe planning gemaakt, waarbij het project is opgesplitst in vier 
‘milestones’. Afgesproken is onder meer dat de oplevering van de gehele applicatie testklaar 
zal zijn na 4 juli 2008. 
 
2.6. Er hebben voorts meerdere overleggen plaatsgevonden tussen partijen over de 
voortgang van het project. Op initiatief van Novulo heeft Triodor Software BV (hierna: 
Triodor), dat een samenwerkingsverband is aangegaan met Novulo, in mei 2009 de 
projectverantwoordelijkheid overgenomen van Novulo. Daaraan voorafgaand 
hebben Curalis en Novulo gesprekken gevoerd en afspraken gemaakt, over onder meer het 
tijdstip van oplevering van Cura.com. Dat tijdstip van oplevering (binnen zes weken na 16 
april 2009) is niet gehaald. 
 
2.7. In augustus 2009 is het project wederom ondergebracht bij Novulo. Op 12 augustus 
2009 heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen partijen. Afgesproken is om naar een 
ander platform te gaan, te weten van het bestaande PHP-platform naar het NET-platvorm. 
Partijen hebben in dat kader op 11 december 2009 een samenwerkingsovereenkomst 
gesloten. De overeenkomst omvat de migratie van de Cura.com omgeving op het 
Novulo.php platform naar het NET. Platform, alsmede de ontwikkeling van een aantal 
functionaliteiten. Doel daarbij was onder meer de uitrol van Cura.com voor juni 2010 naar 
de (18) aangegeven dierenklinieken. 
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2.7. In februari/maart 2010 heeft Curalis de overeengekomen betalingen opgeschort. 
 
2.8. In juli 2010 is een eerste testversie bij een Curaliskliniek opgeleverd en is bij een 
tweetal klinieken het PHP- platform vervangen door het NET-platform. In maart en mei 2011 
is Cura.com bij een tweetal nieuwe klinieken opgestart. 
 
2.9. In 2012 hebben partijen wederom met elkaar overlegd, waaronder over een nieuwe 
vorm van samenwerking op basis van de zogenaamde Novulo Catalogus. Partijen hebben 
daarover geen overeenstemming bereikt. 
 
2.10. De advocaat van  Curalis heeft Novulo bij brief van 30 november 2012 verzocht 
kenbaar te maken of Novulo bereid en in staat is om  Curalis en de bij haar aangesloten 
klinieken, op deugdelijke wijze te laten werken met Cura.com. 
 
2.11. Novulo heeft daarop van haar kant aan Curalis verzocht om een uitputtend 
overzicht van eventuele gebreken, teneinde te kunnen beoordelen of zij bereid en in staat is 
om aan de wensen van Curalis te voldoen. 
 
2.12. In reactie daarop heeft de advocaat van Curalis  aan Novulo een overzicht verstrekt van 
‘resterende fouten’ en heeft hij wederom aan Novulo verzocht kenbaar te maken of Novulo 
bereid en in staat is om de gebreken voor 1 maart 2013 op te lossen. 
 
2.13. Novulo heeft hierop aan  Curalis gevraagd om een nadere specificatie en duidelijke 
beschrijving van de klachten om te kunnen bepalen of deze verholpen kunnen worden. 
 
2.14. Curalis heeft Novulo vervolgens gedagvaard, hetgeen heeft geresulteerd in het 
onderhavige kort geding. 
 
3. Het geschil in conventie 
3.1. Curalis vordert bij dagvaarding samengevat - veroordeling van Novulo tot nakoming van 
de verplichtingen die voortvloeien uit de tussen partijen gesloten overeenkomst tot 
ontwikkeling en implementatie van de bestaande Cura.com software, meer specifiek 
veroordeling van Novulo tot herstel van de gebreken zoals opgenomen in de als productie 28 
overgelegde lijsten, op verbeurte van een dwangsom. 
 
3.2. Curalis stelt daartoe dat de software applicatie niet goed functioneert en niet 
beantwoordt aan hetgeen partijen zijn overeengekomen. De door Novulo ontwikkelde 
software is te traag, de software werkt omslachtig en daarnaast ontbreken er 
functionaliteiten in de software die wel zijn overeengekomen en waarvoor is betaald. Zij lijdt 
daardoor schade. Een deugdelijk functionerende Cura.com is essentieel voor haar 
bedrijfsvoering en voor de bij haar aangesloten dierenklinieken. 
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3.3. Novulo voert verweer. Zij betwist dat er sprake is van gebreken in de software, althans 
dat op haar de verplichting rust de door  Curalis gestelde gebreken op te lossen. Novulo 
heeft, ondanks de weigering van Curalis de klachten nader te specificeren, de issues 
nauwkeurig geanalyseerd in het systeem. Uit die analyse (productie C) blijkt dat slechts 
zeven gebreken in de software gevonden zijn. In geen van de gevallen betreft het een 
kritieke fout die de bedrijfsvoering van een bij Curalis aangesloten kliniek in gevaar brengt. 
Novulo heeft deze zeven punten inmiddels opgelost, zodat daarmee reeds de grondslag van 
de vordering is komen te vervallen. 
 
3.4. Op de (overige) stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader 
ingegaan. 
 
4. Het geschil in reconventie 
4.1. Novulo vordert samengevat- eveneens veroordeling van Curalis tot nakoming van de 
verplichtingen die voortvloeien uit de tussen partijen gesloten overeenkomst, meer specifiek 
veroordeling van Curalis tot betaling van voorschotten. 
 
4.2. Curalis voert verweer. 
 
4.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. 
 
5. De beoordeling in conventie 
5.1. De voorzieningenrechter overweegt allereerst dat hij de door Curalis ter zitting 
ingediende eiswijziging ter zitting heeft afgewezen, met als motivering dat deze teveel 
nieuwe elementen bevat, waartegen Novulo zich onvoldoende adequaat heeft kunnen 
verweren. Ter beoordeling ligt derhalve voor de vordering zoals deze door Curalis bij 
dagvaarding is ingediend. 
 
5.2. Het spoedeisend belang vloeit voort uit de stellingen van Curlais. Curalis is ontvankelijk 
in haar vordering. 
 
5.3. Afgezien van de omstandigheid dat - bij toewijzing van de vordering - de redactie van de 
gevraagde voorziening mogelijk leidt tot executieproblemen, overweegt de 
voorzieningenrechter het volgende. 
 
5.4. De primaire vraag die partijen verdeeld houdt, is of - zoals Curalis stelt en Novulo 
betwist - Novulo gehouden is tot het herstel c.q. het oplossen van de door Curalis gestelde 
gebreken. Alvorens antwoord kan worden gegeven op die vraag, dient eerst de vraag te 
worden beantwoord wat partijen nu exact zijn overeengekomen. Die vraag dient te worden 
beantwoord via uitleg aan de hand van de in de rechtspraak van de Hoge Raad ontwikkelde 
Haviltex-maatstaf. Het komt aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over 
en weer redelijkerwijs mochten toekennen aan hun gedragingen en verklaringen (waaronder 
de bewoordingen van de overeenkomst) en hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van 
elkaar mochten verwachten. 
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5.5. De voorzieningenrechter stelt voorop dat de complexiteit van digitaliseringprocessen als 
de onderhavige, in het bijzonder vragen om heldere afspraken tussen contractspartijen, in 
die zin dat steeds duidelijk is waar de verantwoordelijkheid van de ene contractspartij 
eindigt en die van de andere begint. De ontwikkeling en implementatie van software, indien 
tot stand gekomen, vereist immers een vertaling naar de ‘eigen werkomgeving’ van de 
opdrachtgever. De IT-ontwikkelaars dragen mede verantwoordelijkheid voor een effectieve 
instructie van de nieuwe software bij de gebruikers. De overeengekomen software moet 
daartoe probleemloos functioneren. Of aan die voorwaarde is voldaan, kan in dit kort geding 
niet worden vastgesteld, alleen al omdat niet duidelijk is voor welke prestaties Novulo zich 
heeft verbonden. 
 
5.6. Geconstateerd moet worden in deze procedure dat partijen sinds 2008 met elkaar 
samenwerken en dat zij in het kader van de ‘ontwikkeling’ van de Cura.com-applicatie 
meerdere opvolgende overeenkomsten hebben gesloten met elkaar, al dan niet naar 
aanleiding van gewijzigde functionaliteitswensen aan de zijde van Curalis, dan wel naar 
aanleiding van gewijzigde wensen over de softwareopzet aan de zijde van Novulo. Blijkens 
de stellingen van partijen en de inhoud van de producties waarnaar partijen verwijzen, lijken 
zij ieder (een) andere overeenkomst(en) als uitgangspunt te nemen. Zo lijkt Curalis zich te 
baseren op meerdere overeenkomsten die vanaf 2008 tussen partijen gesloten zijn, terwijl 
Novulo zich enkel lijkt te baseren op de (samenwerkings)overeenkomst van 11 december 
2009. 
 
5.7. Het is de voorzieningenrechter niet duidelijk geworden welke overeenkomst(en) als 
uitgangspunt dien(t)(en) te worden gehanteerd voor de beoordeling van het geschil tussen 
partijen. Zo is onduidelijk gebleven of de opvolgende overeenkomst(en) geheel of 
gedeeltelijk in de plaats tre(e)d(t)(en) van de voorgaande, dan wel of deze een aanvulling 
is/zijn op de voorgaande overeenkomst(en). Evenmin is helder geworden of het ‘functioneel 
ontwerp’ deel uitmaakt van de overeenkomst tussen partijen, zoals  Curalis stelt en Novulo 
betwist. Ook twisten partijen onder meer over de status en de bedoeling van de zogeheten 
‘ticketlijst’. In de visie van Curalis staan daarop vragen, opmerkingen en meldingen over de 
applicatie die door Novulo opgepakt dienen te worden. Novulo betwist dit en stelt dat het 
systeem niets meer of minder is dan een gestructureerde vorm van communicatie die de 
mogelijkheid aan klanten van Novulo biedt om opmerkingen of wensen kenbaar te maken. 
Er kan geen enkele verplichting voor Novulo uit worden afgeleid, aldus Novulo. 
 
5.8. Gelet op de gemotiveerde stellingen die partijen over en weer hebben aangevoerd en 
de ter ondersteuning daarvan overgelegde stukken, kan niet zonder nadere instructie -
waarvoor in dit kort geding geen plaats is- worden vastgesteld welke lezing de juiste is en 
kan dus ook geen zinvolle prognose worden gegeven hoe de bodemrechter zal beslissen. 
 
5.9. Nu derhalve in deze procedure niet kan worden vastgesteld wat partijen onderling exact 
zijn overeengekomen, kan evenmin worden vastgesteld welke concrete en specifieke 
verplichtingen daaruit voor Novulo voortvloeien. De vraag of Novulo gehouden is tot het 
herstel c.q. het oplossen van de door Curalis gestelde gebreken kan derhalve -bij deze stand 
van zaken- in de onderhavige procedure niet worden beantwoord. 
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5.10. Het is, tot slot, aan Curalis, als eisende partij in dit kort geding, om voldoende concrete 
feiten en omstandigheden te stellen die haar vordering voldoende aannemelijk maken, 
waarbij zij de stellingen van Novulo die een deugdelijke betwisting opleveren, pareert. 
Daarin is ze met haar stellingen niet geslaagd. 
 
5.11. De vorderingen dienen gelet op het voorgaande te worden afgewezen. 
 
5.12. Curalis zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. 
De kosten aan de zijde van Novulo worden begroot op: 
- griffierecht € 589,00 
- salaris advocaat 816,00 
Totaal € 1.405,00. 
 
6. De beoordeling in reconventie 
6.1. Op grond van artikel 7.2 van het procesreglement kort gedingen dient een partij die een 
eis in reconventie wenst in te stellen, de eis en de gronden daarvan zo spoedig mogelijk, 
uiterlijk 24 uur vóór de terechtzitting schriftelijk mee te delen aan de wederpartij, aan 
eventuele overige partijen en aan de voorzieningenrechter. Ratio van het voorgaande is dat 
de rechter in een civiele procedure slechts mag beslissen aan de hand van een vordering tot 
kennisneming waarvan en uitlatingen waarover aan partijen voldoende gelegenheid is 
gegeven. Novulo heeft eerst ter zitting de eis in reconventie ingesteld. Toelaten van deze eis 
in reconventie zou schending van het beginsel van hoor en wederhoor inhouden, nu 
mr. Pennings ter zitting daar, namens Curalis niet adequaat op kon reageren. Daarbij is mede 
in aanmerking genomen dat de ‘ingestelde’ reconventionele vordering in omvang niet gering 
is en daarmee dus (in beginsel) niet eenvoudig te beoordelen is. 
 
6.2. Gelet op het hiervoor overwogene laat de voorzieningenrechter de eis in reconventie op 
grond van artikel 7.2 jo 1.1 van het procesreglement kort gedingen buiten beschouwing. 
 
7. De beslissing 
De voorzieningenrechter 
 
7.1. wijst de vordering af, 
 
7.2. veroordeelt Curalis in de proceskosten, aan de zijde van Novulo tot op heden begroot op 
€ 1.405,-. 
Dit vonnis is gewezen door mr. W.K.F. Hangelbroek en in het openbaar uitgesproken op 
4 april 2013 in tegenwoordigheid van de griffier. 
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Hoge Raad 5 april 2013 (Lundiform/Mexx)  
 
Uitleg van een entire agreement clause in een contract tussen professionele 
partijen. Het "entire agreement clause" kan een relevante omstandigheid zijn. 
Welke betekenis aan een dergelijke clausule toekomt, is afhankelijk van de 
omstandigheden van het geval, waaronder de bewoordingen van de clausule, 
de aard, de inhoud, de strekking en de mate van gedetailleerdheid van de 
overeenkomst waarvan de clausule deel uitmaakt, en de wijze waarop de 
clausule tijdens de onderhandelingen ter sprake is gekomen en onderdeel van 
de overeenkomst is geworden. Naar Nederlands recht niet zonder meer een 
bijzondere betekenis. Zij beoogt veelal te bewerkstelligen dat partijen niet zijn 
gebonden aan eerdere op de overeenkomst betrekking hebbende afspraken die 
daarmee in strijd zijn, indien die afspraken niet in de overeenkomst zijn 
opgenomen en de overeenkomst evenmin daarnaar verwijst. De clausule staat 
evenwel niet zonder meer eraan in de weg dat voor de uitleg van de in de 
overeenkomst vervatte bepalingen betekenis wordt toegekend aan verklaringen 
die zijn afgelegd dan wel gedragingen die zijn verricht, in het stadium 
voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst. 
 
Uitspraak 
5 april 2013 
Eerste Kamer 
11/05299 
RM/MD 
Hoge Raad der Nederlanden 
Arrest 
in de zaak van: 
LUNDIFORM B.V., 
gevestigd te Varsseveld, gemeente Oude IJsselstreek, 
EISERES tot cassatie, 
advocaat: mr. R.P.J.L. Tjittes en mr. E.C. Rozeboom, 
t e g e n 
MEXX EUROPE B.V., 
gevestigd te Amsterdam, 
VERWEERSTER in cassatie, 
advocaat: mr. D.M. de Knijff. 
Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als Lundiform en Mexx. 
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1. Het geding in feitelijke instanties 
Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar de 
navolgende stukken: 
a. de vonnissen in de zaak 418051 / HA ZA 09-291 van de rechtbank Amsterdam van 25 
maart 2009 en 17 februari 2010; 
b. het arrest in de zaak 200.067.325/01 van het gerechtshof te Amsterdam van 2 augustus 
2011. 
Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht. 
 
2. Het geding in cassatie 
Tegen het arrest van het hof heeft Lundiform beroep in cassatie ingesteld. De 
cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit. 
Mexx heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep. 
De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten. 
De conclusie van de Advocaat-Generaal L. Timmerman strekt tot vernietiging en verwijzing. 
De advocaat van Mexx heeft bij brief van 18 januari 2013 op die conclusie gereageerd. 
 
3. Beoordeling van het middel 
3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan. 
(i) Mexx en Lundiform zijn op 27 november 2007 een schriftelijke overeenkomst aangegaan 
(hierna: de overeenkomst). De preambule van de overeenkomst luidt, voor zover relevant: 
"WHEREAS: 
(A) Mexx is an international company engaged in the design, marketing, wholesale, retail 
and licensing of a wide range of fashion and fashion related products; 
(B) Lundiform is a company engaged in the manufacturing of hardware for shops; 
(C) Mexx intends to open approximately 36 Mexx Shops in the Lifestyle, Youth or Family 
Concept ('Shops') in accordance with a newly developed Mexx Shop Concept in the year 
2008; 
(D) Parties have agreed that the hardware for these Shops shall be supplied by Lundiform; 
(E) Parties have furthermore discussed and agreed upon the applicable terms and wish to lay 
down their understanding in writing." 
(ii) De overeenkomst luidt, voor zover van belang, als volgt: 
"1 This Agreement will come into force with as of December 3, 2007. This Agreement shall 
end automatically on September 30, 2008, unless sooner terminated by either party in 
accordance with the provisions of this Agreement. 
 
3.1 Mexx shall provide Lundiform on a monthly basis with the most current forecast for the 
Shops to be opened before September 30, 2008 throughout Europe. 
 
3.2 This forecast shall serve as basis for Lundiform to plan the purchase of stock materials 
from its suppliers necessary for the manufacturing of the Hardware. 
 
3.3 Lundiform shall provide Mexx with a monthly overview of available Mexx stock and will 
inform Mexx when Lundiform shall need to order new stock for the Hardware and ask Mexx 
for confirmation that the number of Shops to be opened as listed on the last received 
forecast is still valid and up-to-date. 
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3.4 Mexx guarantees to purchase all Hardware stock of Lundiform that is ordered on the 
basis of Mexx's confirmed forecast and that is necessary for the Shops listed on the Mexx 
forecast. 
(...) 
 
3.6 Lundiform shall use all reasonable endeavours to deliver each Order on the date 
specified in the Order or specified by reasonable notice in writing by Mexx after placing the 
Order. (...). 
 
5.1 After the signing of this agreement, Lundiform shall send Mexx an invoice as prepayment 
for Hardware for the First few Shops of the total number of Shops to be opened before 
September 30, 2008 as listed in Attachment II for the amount of 400.000,- (four hundred 
thousand) Euros. 
 
9.1 This Agreement constitutes the entire agreement between the parties and supersedes 
any earlier written or oral arrangements and agreements made between the parties. 
(...) 
 
9.5 No variation of this agreement shall be valid unless it is in writing and signed by or on 
behalf of each of the parties. For the avoidance of doubt, the general sales conditions of 
Lundiform are not applicable to this Agreement and/or any ensuing agreements." 
(iii) Aan de overeenkomst is een bijlage gehecht (Attachment II) met de koptekst: 
"List of initial SHOPS to be opened before September 30, 2008." 
Onderaan de tweede bladzijde bij een asterisk wordt vermeld: 
"The mentioned square meters are based on business plan requirements 2008 and will be 
updated after final drawing." 
(iv) Bij e-mail van 27 september 2007 heeft [betrokkene 1] van Mexx aan een andere 
medewerker van Mexx geschreven, met kopie aan medewerkers van Lundiform: 
"We had a meeting with Lundiform yesterday to discuss the hardware issues. I gave them 
the news that all the cancelled items will be used until they are out of stock (as discussed)." 
(v) Op 17 juli 2008 heeft Mexx Lundiform meegedeeld de overeenkomst na 30 september 
2008 niet te zullen verlengen. 
(vi) Bij e-mail van 17 juli 2008 schreef [betrokkene 2] van Mexx aan diverse personen: 
"Today, we informed Lundiform that their contract as Mexx hardware supplier will not be 
extended beyond 30 September '08. In the meeting, all parties committed to keeping the 
relationship cooperative and professional. We want to resolve all open issues fair, 
transparent and respectful to ensure the 'door is open' for the future. 
The next key steps are: 
• complete the projects still in planning and production, 
• LF continues as a pro-active partner for 'specials' on remaining projects, 
• resolve the issue of remaining stock, 
• deplete slow and non-movers. 
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In particular dealing with the slow movers will require your support. Their share in the 
overall stock volume is about 170.000 Euros. Most of the items are usable but may need a 
little more effort in planning. For example: we have base shelves of 530mm depth (versus 
the 'fast mover' shelf of 600mm depth). These can be used in a shop without any negative 
effect to practicality and design." 
 
3.2 Voor zover in cassatie van belang heeft Lundiform gevorderd dat Mexx wordt 
veroordeeld tot (i) nakoming van de aanvankelijk mondeling en op 27 november 2007 
schriftelijk vastgelegde overeenkomst, met dien verstande dat Mexx gehouden zal zijn de 
orders die Lundiform op grond van deze overeenkomst in productie heeft genomen af te 
nemen, en Lundiform daarvoor € 1.891.751,-- te betalen, en (ii) betaling van € 21.000,-- per 
maand vanaf augustus 2008 tot en met de maand waarin Mexx de voorraad zal hebben 
weggehaald. In haar eindvonnis heeft de rechtbank deze vorderingen afgewezen. 
 
3.3.1 Het hof heeft - in cassatie onbestreden - vastgesteld dat het geschil tussen partijen is 
toegespitst op twee punten (rov. 3.2). 
(i) In hoofdzaak betreft het geschil de uitleg van art. 3 van de overeenkomst. In dit verband 
heeft Lundiform betoogd dat Mexx met art. 3.4 heeft gegarandeerd de door Lundiform 
ingekochte/geproduceerde "hardware", tot inrichting van Mexx-winkels bestemd, te zullen 
afnemen. Ook heeft Lundiform gesteld dat zij aan Attachment II bij de overeenkomst het 
vertrouwen heeft mogen ontlenen dat Mexx goederen zou afnemen voor de inrichting van 
ten minste 36 nieuwe winkels, ofwel een winkeloppervlakte van ten minste 13.108 m², 
terwijl Mexx met haar in art. 3.3 bedoelde "confirmations" te kennen heeft gegeven dat zij 
zelfs goederen corresponderend met 13.970 m² zou afnemen. Uiteindelijk heeft Mexx 
slechts (goederen corresponderend met) 8.963 m² afgenomen. Lundiform heeft gevorderd 
dat Mexx wordt veroordeeld het restant af te nemen, tegen de overeengekomen betaling, 
en ook de kosten van opslag van de voorraad te vergoeden. 
(ii) Daarnaast heeft het geschil betrekking op zogenaamde "slow / non movers", zijnde 
eerder in voorraad genomen, tot de inrichting van Mexx winkels bestemde goederen, die 
Mexx nog slechts zelden of helemaal niet meer afnam. Lundiform heeft gevorderd dat Mexx 
wordt veroordeeld ook deze "slow / non movers" volgens overeenkomst af te nemen, 
waarbij Lundiform zich heeft beroepen op de e-mailberichten, die hiervoor in 3.1 onder (iv) 
en (vi) zijn vermeld. 
 
3.3.2 Met betrekking tot het eerste in 3.3.1 genoemde geschilpunt (de uitleg van art. 3 van 
de overeenkomst) heeft het hof onder meer het volgende overwogen: 
"3.6 Uitgangspunt moet zijn dat het om een commerciële overeenkomst gaat, gesloten 
tussen professioneel opererende partijen die over de inhoud van de overeenkomst hebben 
onderhandeld, terwijl de overeenkomst ertoe strekt de wederzijdse rechten en 
verplichtingen nauwkeurig vast te leggen. Onder deze omstandigheden komt aan de 
taalkundige betekenis van de gekozen bewoordingen grote betekenis toe. 
(...) 
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3.9. Voor zover Lundiform zich op het standpunt stelt dat Mexx voorafgaand aan het sluiten 
van de schriftelijke overeenkomst toezeggingen heeft gedaan ten aanzien van het aantal in 
te richten winkels en/of het aantal vierkante meters, welke toezeggingen weliswaar niet de 
gedaante van de in art. 3.3 genoemde "confirmation" hebben aangenomen maar toch 
meebrengen dat Mexx de in art. 3.4 gegeven garantie moet nakomen, kan zij daarin niet 
worden gevolgd in verband met (het beroep van Mexx op) art. 9.1 van de overeenkomst. 
 
3.10. In dit verband merkt het hof op dat het hiervoor onder 3.6 geformuleerde 
uitgangspunt impliceert dat partijen ook aan een dergelijke 'entire agreement clause' 
gebonden zijn. 
(...) 
 
3.13(...) Nu Lundiform onvoldoende heeft gesteld om zich op de in art. 3.4 van de 
overeenkomst gegeven afnamegarantie te beroepen, valt ook niet in te zien op welke grond 
zij de kosten van opslag van haar voorraad op Mexx zou kunnen verhalen. (...)" 
 
3.3.3 Met betrekking tot het tweede in 3.3.1 genoemde geschilpunt (de "slow / non 
movers") heeft het hof onder meer het volgende overwogen: 
"3.14 (...) Lundiform stelt zich op het standpunt dat art. 9.1 van de overeenkomst op deze 
goederen - verouderde voorraden - niet toepasselijk is. 
Het hof kan Lundiform daarin niet volgen. Of deze goederen nu waren vermeld in 
Attachment I bij de overeenkomst (een prijslijst) of niet, ook naar haar eigen stellingen had 
Lundiform deze goederen in voorraad met het oog op de in de overeenkomst geregelde 
activiteiten, te weten het inrichten van Mexx winkels. Daarom is zonder nadere toelichting, 
die Lundiform niet heeft gegeven, niet begrijpelijk waarom eerder gemaakte afspraken met 
betrekking tot de verouderde voorraden buiten het begrip 'earlier (...) arrangements and 
agreements (...) between the parties' zouden vallen." 
 
3.3.4 Met betrekking tot Lundiforms bewijsaanbod heeft het hof overwogen dat Lundiform 
geen concrete feiten en omstandigheden heeft genoemd die, indien bewezen, tot een 
andere beoordeling zouden kunnen voeren, en dat het bewijsaanbod daarom als 
onvoldoende gespecificeerd dient te worden gepasseerd (rov. 3.18). 
 
3.3.5 Op grond van een en ander heeft het hof het eindvonnis van de rechtbank bekrachtigd. 
 
3.4.1 Onderdeel 1 voert klachten aan tegen (i) het uitgangspunt dat het hof in rov. 3.6 heeft 
geformuleerd (onder 2.2 van het onderdeel), (ii) de uitleg die in rov. 3.7-3.13 aan art. 3 van 
de overeenkomst is gegeven (onder 2.3-2.9), (iii) de beslissing in rov. 3.18 om Lundiforms 
bewijsaanbod te passeren (onder 2.10), en (iv) de beslissing in rov. 3.13 met betrekking tot 
Lundiforms vordering tot betaling van de kosten van opslag (onder 2.11). 
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3.4.2 In rov. 3.6 heeft het hof zijn oordeel dat aan de taalkundige betekenis van de gekozen 
bewoordingen van de overeenkomst grote betekenis toekomt, gebaseerd op het 
uitgangspunt dat het om een commerciële overeenkomst gaat, gesloten tussen 
professioneel opererende partijen die over de inhoud van de overeenkomst hebben 
onderhandeld, terwijl de overeenkomst ertoe strekt de wederzijdse rechten en 
verplichtingen nauwkeurig vast te leggen. 
 
De toepasselijkheid van dit uitgangspunt in het gegeven geval wordt op goede gronden 
bestreden door onderdeel 2.2. Die toepasselijkheid is onvoldoende gemotiveerd in het licht 
van de door Lundiform aangevoerde stellingen, te weten: 
(i) dat partijen niet over de schriftelijke overeenkomst hebben onderhandeld, in het 
bijzonder niet over de tekst van art. 3, 
(ii) dat Lundiform bij de totstandkoming van de overeenkomst niet werd bijgestaan door een 
jurist, en 
(iii) dat het modelcontract was opgesteld door het "legal department" van Mexx. Indien deze 
stellingen juist zijn, vervalt daarmee de door het hof genoemde reden om bij de uitleg van 
de overeenkomst groot gewicht toe te kennen aan de taalkundige betekenis van de gekozen 
bewoordingen. 
 
3.4.3 In rov. 3.7-3.13 heeft het hof art. 3 van de overeenkomst uitgelegd. 
In het kader van de door haar voorgestane uitleg van art. 3 van de overeenkomst heeft 
Lundiform betoogd dat partijen aan art. 3.3 en 3.4 van de overeenkomst en aan Attachment 
II bij de overeenkomst redelijkerwijze een andere betekenis hebben moeten toekennen dan 
uit de enkele tekst daarvan volgt. Ter onderbouwing van haar betoog heeft Lundiform zich 
onder meer beroepen op: 
(i) de schriftelijke verklaring van Nibbelink (de inkoopmanager van Mexx die destijds bij het 
opstellen van de overeenkomst was betrokken), inhoudende - kort gezegd - dat toen de 
overeenkomst werd opgesteld het de bedoeling van Mexx was dat 36 winkels zeker zouden 
worden afgenomen en dat deze winkels vielen buiten art. 3.3 van de overeenkomst; 
(ii) de handelwijze van partijen in de periode voorafgaand aan het sluiten van de 
overeenkomst, waaruit blijkt dat partijen destijds nimmer een procedure als voorzien in art. 
3.3 van de overeenkomst hebben gevolgd; en 
(iii) de aannemelijkheid van de door Lundiform voorgestane uitleg van de overeenkomst. 
 
De klachten onder 2.3-2.9 van onderdeel 1 voeren terecht aan dat de rov. 3.7-3.13 geen blijk 
ervan geven dat het hof dit betoog van Lundiform en de daaraan ten grondslag liggende 
stellingen, in zijn oordeelsvorming heeft betrokken. Mocht het hof hebben geoordeeld dat 
deze stellingen onvoldoende relevant zijn omdat in het onderhavige geval, ongeacht de 
juistheid van dit betoog, aan de taalkundige betekenis van de gekozen bewoordingen 
doorslaggevende betekenis toekomt, dan geeft dat blijk van een onjuiste rechtsopvatting. 
Ook indien bij de uitleg van een overeenkomst groot gewicht toekomt aan de taalkundige 
betekenis van de gekozen bewoordingen, kunnen de overige omstandigheden van het geval 
meebrengen dat een andere (dan de taalkundige) betekenis aan de bepalingen van de 
overeenkomst moet worden gehecht. Beslissend blijft immers de zin die partijen in de 
gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten 
toekennen en hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. 
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Indien het hof dat niet heeft miskend, heeft het zijn oordeel onvoldoende gemotiveerd door 
stilzwijgend aan genoemde stellingen van Lundiform voorbij te gaan. 
 
3.4.4. De klacht onder 2.10 van onderdeel 1, die zich keert tegen de beslissing van het hof in 
rov. 3.18 om Lundiforms bewijsaanbod te passeren, slaagt eveneens. 
 
De in 3.4.2 genoemde vrijheid om als uitgangspunt groot gewicht toe te kennen aan de 
meest voor de hand liggende taalkundige betekenis van de omstreden woorden van de 
overeenkomst, stelt de rechter in staat om, vooralsnog zonder een inhoudelijke beoordeling 
van de stellingen van partijen, te komen tot een voorshands gegeven oordeel aangaande de 
uitleg van de overeenkomst. Vervolgens zal de rechter evenwel dienen te beoordelen of de 
partij die een andere uitleg van de overeenkomst verdedigt, voldoende heeft gesteld om tot 
bewijs dan wel tegenbewijs te worden toegelaten. Indien dit laatste het geval is, is de 
rechter gehouden deze partij in de gelegenheid te stellen dit (tegen)bewijs te leveren (vgl. 
HR 19 januari 2007, LJN AZ3178, NJ 2007/575, en HR 29 juni 2007, LJN BA4909, NJ 
2007/576). 
 
Uit hetgeen hiervoor in 3.4.3 is overwogen, volgt dat Lundiform feiten en omstandigheden 
heeft gesteld die, indien bewezen, de door haar verdedigde uitleg van de overeenkomst 
kunnen dragen. Voorts heeft het hof in rov. 3.18 vastgesteld dat Lundiform bewijs van haar 
stellingen heeft aangeboden. Op grond van een en ander had het hof Lundiform dan ook tot 
bewijs van de door haar verdedigde uitleg van de overeenkomst moeten toelaten. 
 
3.4.5. Het vorenstaande brengt mee dat ook de klacht onder 2.11 van onderdeel 1 slaagt, nu 
de hierdoor bestreden beslissing van het hof in rov. 3.13 voortbouwt op het oordeel van het 
hof in rov. 3.6-3.12. 
 
3.5.1. Onderdeel 2 bestrijdt het oordeel van het hof in rov. 3.9-3.10 met betrekking tot de 
"entire agreement clause", die is neergelegd in art. 9.1 van de overeenkomst. 
 
3.5.2. Blijkens rov. 3.10 berust het oordeel van het hof met betrekking tot de gebondenheid 
van partijen aan de "entire agreement clause" mede op het uitgangspunt dat het hof in rov.  
 
3.6. heeft geformuleerd. Nu onderdeel 1 met succes opkomt tegen dit uitgangspunt, kan het 
oordeel van het hof met betrekking tot de "entire agreement clause" reeds daarom niet in 
stand blijven. 
 
3.5.3. Opmerking verdient dat een "entire agreement clause" een relevante omstandigheid 
kan zijn bij de uitleg van een overeenkomst waarvan deze clausule deel uitmaakt (vgl. HR 19 
januari 2007, LJN AZ3178, NJ 2007/575). Welke betekenis aan een dergelijke clausule 
toekomt, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval, waaronder de bewoordingen 
van de clausule, de aard, de inhoud, de strekking en de mate van gedetailleerdheid van de 
overeenkomst waarvan de clausule deel uitmaakt, en de wijze waarop de clausule tijdens de 
onderhandelingen ter sprake is gekomen en onderdeel van de overeenkomst is geworden. 
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Daarbij zij aangetekend dat een "entire agreement clause" op zichzelf geen uitlegbepaling is. 
De clausule heeft een specifieke herkomst en functie in de Anglo-Amerikaanse rechtssfeer, 
en heeft naar Nederlands recht niet zonder meer een bijzondere betekenis. 
Zij beoogt veelal te bewerkstelligen dat partijen niet zijn gebonden aan eerdere op de 
overeenkomst betrekking hebbende afspraken die daarmee in strijd zijn, indien die 
afspraken niet in de overeenkomst zijn opgenomen en de overeenkomst evenmin daarnaar 
verwijst. De clausule staat evenwel niet zonder meer eraan in de weg dat voor de uitleg van 
de in de overeenkomst vervatte bepalingen betekenis wordt toegekend aan verklaringen die 
zijn afgelegd dan wel gedragingen die zijn verricht, in het stadium voorafgaand aan het 
sluiten van de overeenkomst. 
 
3.5.4 Het vorenstaande brengt mee dat onderdeel 2 slaagt. Het hof heeft in rov. 3.9 miskend 
dat art. 9.1 van de overeenkomst niet zonder meer eraan in de weg staat dat toezeggingen 
die Mexx voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst heeft gedaan, van belang 
kunnen zijn voor de uitleg van de overeenkomst. 
 
3.5.5 Ook onderdeel 5 slaagt, voor zover het (onder 2.21) de klacht bevat dat het oordeel 
van het hof in rov. 3.14 met betrekking tot de reikwijdte van art. 9.1 van de overeenkomst 
onbegrijpelijk is, zulks in het licht van de stelling van Lundiform dat de verouderde 
voorraden reeds waren geproduceerd voordat de overeenkomst van 27 november 2007 tot 
stand kwam en dat het niet de bedoeling van partijen was om met laatstgenoemde 
overeenkomst de eerder tussen hen gemaakte, en deels reeds uitgevoerde, afspraken met 
betrekking tot deze "slow / non movers" ongedaan te maken. Het hof heeft dan ook miskend 
dat een "entire agreement clause" niet eraan in de weg behoeft te staan dat, naast de 
overeenkomst waarvan deze clausule deel uitmaakt, afspraken tussen partijen bestaan die 
op andere onderwerpen betrekking hebben. 
 
3.6 De onderdelen 3 en 4 en de overige klachten van onderdeel 5 behoeven geen 
behandeling. 
 
4 Beslissing 
De Hoge Raad: 
vernietigt het arrest van het gerechtshof te Amsterdam van 2 augustus 2011; 
verwijst het geding ter verdere behandeling en beslissing naar het gerechtshof Den Haag; 
veroordeelt Mexx in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde 
van Lundiform begroot op € 6.051,49 aan verschotten en € 2.600,-- voor salaris. 
 
Dit arrest is gewezen door de vice-president F.B. Bakels als voorzitter en de raadsheren 
A.M.J. van Buchem-Spapens, C.A. Streefkerk, G. Snijders en M.V. Polak, en in het openbaar 
uitgesproken door de raadsheer M.A. Loth op 5 april 2013. 
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Rechtbank overijssel 8 mei 2013 (Stratech)  
 
Vastgelopen ICT-project. Softwareleverancier en opdrachtgever sluiten een 
samenwerkingsovereenkomst met een looptijd van 10 jaren. Ontbinding 
vanwege het uitblijven van een stabiele omgeving. Succesvol beroep op 
exoneratie. 
 
Uitspraak 
RECHTBANK OVERIJSSEL 
Team kanton en handelsrecht 
Zittingsplaats Almelo 
zaaknummer: 123806 HA ZA 11-669 
datum vonnis: 8 mei 2013 (wh) 
Vonnis van de rechtbank Overijssel, meervoudige kamer voor burgerlijke zaken, in de zaak 
van: 
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
Stratech Automatisering B.V., 
gevestigd te Enschede, 
eiseres in conventie, verweerder in reconventie, 
verder te noemen Stratech, 
advocaat: mr. P.H.J. Nij Bijvank te Enschede, 
en 
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
[X], 
gevestigd te [plaats], 
gedaagde in conventie, eiseres in reconventie, 
verder te noemen [X], 
advocaat: mr. drs. M.J. Wolf te Vlissingen. 
In conventie en reconventie 
 
1. Het procesverloop 
1.1. Bij tussenvonnis van 16 januari 2013 werd in deze zaak een comparitie van partijen 
bevolen, die blijkens het daarvan opgemaakte proces-verbaal heeft plaatsgehad op 13 maart 
2013. De datum van de uitspraak is toen vastgesteld op vandaag. 
 
2. De feiten 
2.1. In aanvulling op hetgeen al in het tussenvonnis als vaststaand werd aangenomen zal de 
rechtbank ook uitgaan van de volgende onbetwiste feiten. 
 
2.2. [X] kocht in of omstreeks 2003 van Maxxton de applicatie ‘Newyse’, een gespecialiseerd 
softwarepakket voor de recreatiebranche. Met ingang van 1 januari 2007 stapte [X] van 
‘Newyse’ over op ‘Stratech RCS’ van Stratech. 
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2.3. Alvorens die keuze definitief te maken heeft [X] ‘Stratech-RCS’ onderzocht, onder meer 
als volgt. Vertegenwoordigers van [X] zijn drie dagen bij Stratech geweest om Stratech-RCS 
te beoordelen. Het van dat bezoek opgemaakte gespreksverslag d.d. 10 augustus 2006 
vermeldt onder meer: “Bij de dagevaluatie heeft [J] aangegeven dat Stratech-RCS een snel 
en stabiel systeem is.” Artikel 4 lid 1 van de vervolgens tussen partijen op 8 september 2006 
gesloten Samenwerkingsovereenkomst vermeldt op dit punt: “…Stratech-RCS, waar 
opdrachtgever grondig kennis van heeft genomen.” 
 
2.4. De Samenwerkingsovereenkomst heeft een beoogde looptijd van 4 september 2006 tot 
en met 31 december 2016. Artikel 2 luidt als volgt: 
“Gedurende de periode, waarop deze overeenkomst van toepassing is, zal leverancier aan 
opdrachtgever (…): 
- krachtens deze overeenkomst en de ‘Leveringsvoorwaarden Software Stratech’ het recht 
van gebruik van het softwarepakket Stratech-RCS verlenen. 
- krachtens deze overeenkomst en de Consultancyvoorwaarden Stratech ondersteuning 
verlenen tijdens de implementatie en het gebruik van het softwarepakket Stratech-RCS. 
- krachtens deze overeenkomst en de Opleidingsvoorwaarden Standaard Stratech trainingen 
verzorgen ten behoeve van het gebruik van het softwarepakket Stratech-RCS. 
- krachtens deze overeenkomst en de Servicevoorwaarden Stratech zorgdragen voor nieuwe 
versies c.q. updates van het softwarepakket Stratech-RCS en voor telefonische 
ondersteuning bij het gebruik van de software.” 
 
2.5. Artikel 4 van de Samenwerkingsovereenkomst luidt, voor zover hier van belang, als 
volgt: 
“4. Ontwikkeling aanvullende functionaliteit 
1. Naast de standaard functionaliteit van het softwarepakket Stratech RCS, waar 
opdrachtgever grondig kennis van heeft genomen, wordt voor opdrachtgever door 
leverancier aanvullende functionaliteit ontwikkeld op basis van het document ‘Aanvullende 
functionaliteit op hoofdonderdelen’, bijlage 2 en het document ’Bevestiging gewenste 
functionaliteit, bijlage 3 welke aan deze samenwerkingsovereenkomst zijn toegevoegd. Er is 
sprake van definitieve oplevering indien de aanvullende functionaliteit is geaccepteerd 
volgens bijlage 2 en tot stand is gekomen en geaccepteerd conform bijlage 3. 
2. Voordat door leverancier met de ontwikkeling van de aanvullende functionaliteit wordt 
gestart, dient de exacte vertaling van de wensen en eisen in softwarefunctionaliteit helder 
en eenduidig, conform het document ‘Bevestiging gewenste functionaliteit’ welke als bijlage 
3 aan deze overeenkomst is gevoegd, te zijn vastgelegd. (….) 
 
2.6. Bij de ontwikkeling van aanvullende functionaliteit zou het niet gaan om nieuwe 
modules, maar om het uitbouwen van de basisfunctionaliteit van de applicatie Stratech RCS 
door daaraan details toe te voegen. Die details zouden, conform de desbetreffende Bijlage 2 
bij de Samenwerkingsovereenkomst, betrekking hebben op distributiekanalen, artikelen, 
touroperators, eigenaren, afdrachten, reserveringen, objecten, CRM (Customer Relationship 
Management) en op facilitaire diensten. 
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2.7. Op de Samenwerkingsovereenkomst zijn verder van toepassing de Algemene 
Voorwaarden van Stratech. Artikel 9 lid 1 daarvan luidt als volgt: 
“Partijen hebben het recht de opdracht of overeenkomst geheel of gedeeltelijk met 
onmiddellijke ingang te ontbinden wanneer de wederpartij enige verplichting uit deze 
overeenkomst niet nakomt welke van zo ernstige aard is, dat van de opzeggende partij 
voortzetting van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd en de verzakende 
partij, nadat deze bij aangetekende brief in gebreke is gesteld en een redelijke termijn is 
gesteld om alsnog na te komen, nalatig blijft deze verplichting na te komen respectievelijk 
geëigende stappen te ondernemen om dit te corrigeren.” 
 
2.8. Artikel 5 lid 6 van deze Algemene Voorwaarden luidt als volgt: 
“Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat opdrachtgever na 
het ontstaan van de schade daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is schriftelijk 
melding heeft gedaan aan leverancier.” 
 
2.9. Artikel 5 lid 2 van de Algemene Voorwaarden luidt, voor zover hier van belang, aldus: 
“In het geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is 
leverancier slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van 
de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van leverancier 
voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende 
schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade 
of schade wegens gederfde winst. Leverancier is voorts in geen geval aansprakelijk voor 
vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van 
leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het 
verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door opdrachtgever en 
schade wegens door leverancier gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet 
uitdrukkelijk onderdeel van een schriftelijk overeenkomst vormt. (….) 
 
2.10. Stratech heeft de standaardapplicatie Stratech-RCS in de week van 23 oktober 2006 
geïnstalleerd bij [X] en op de bij haar aangesloten vakantieparken. [X] heeft de applicatie 
daar in gebruik genomen. Later heeft Stratech updates en nieuwe versies van ‘Stratech-RCS 
Enterprise’ geleverd en geïnstalleerd. De applicatie bevatte (zakelijk weergegeven) de 
volgende functionaliteit: 
- modules om reserveringen voor gasten te kunnen maken, 
- uitbreidingsmodules, zoals postcodeboeken, gebruikersprofielen en internetboeken, 
- financiële uitbreidingsmodules voor de administratie van afrekeningen met touroperators 
en met eigenaren van te verhuren accommodaties, voor de boekhouding, de inkoop, de 
aansturing van kassa’s, voor pin-betalingen, automatische incasso’s en elektronisch 
bankieren en dergelijke. Daarnaast bevatte de geleverde applicatie Stratech RCS ook 
(andere) extra software, waaronder: 
- ‘Stratech-Replicator’, ten behoeve van het repliceren van data tussen het hoofdkantoor en 
de afzonderlijke parken, 
- ‘Stratech-Guardian’ voor maximale continuïteit en bedrijfszekerheid, en 
- ‘Stratech-Webserver’ ten behoeve van de koppeling met het internet. 
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2.11. De door [X] gewenste ‘aanvullende functionaliteit’ was omvangrijk, en is opgesomd in 
een in mei 2007 opgesteld ‘Requirements document’ (versie 0.13) van 504 bladzijden. Juist 
om die aanvullende functionaliteit tot stand te brengen hebben partijen gekozen voor een 
samenwerkingsovereenkomst met een lange looptijd van tien jaren. 
 
2.12. Ingevolge artikel 4 lid 2 van de Samenwerkingsovereenkomst en volgens Bijlage 3 bij 
genoemd Requirements document zou de te ontwikkelen aanvullende functionaliteit 
moeten worden beschreven. Die beschrijving heeft echter niet plaatsgehad. Gedurende de 
samenwerking hebben partijen herhaaldelijk nadere afspraken gemaakt over veranderingen 
in de aanvullende functionaliteit en over de momenten, waarop die aanvullende 
functionaliteit zou moeten worden opgeleverd. 
 
2.13. Bij brief van 5 januari 2007 schreef [X] aan Stratech onder meer het volgende: 
“Op 4 januari jl heeft de projectmanager [G] met uw consultant [V] ons kantoor bezocht 
teneinde de voortgang van zaken te bespreken aangaande de implementatie van het 
softwarepakket Stratech-RCS. Helaas hebben wij moeten constateren dat tot op heden door 
Stratech geen enkele geplande oplevering, zoals opgenomen in bijlage 6 van de 
overeenkomst, werd gehaald. De implementatie van het nieuwe systeem loopt momenteel 
ver achter op de planning. Cruciale planningen zien niet gehaald, zodat de verbinding met de 
parken alsmede het administratieve systeem tot op heden niet dan wel niet naar behoren is 
gerealiseerd. (….) ” 
 
2.14. Op 15 oktober 2008 produceerde Stratech een ‘Projectplan’, dat onder meer luidt als 
volgt: 
“Voor zowel [X] als Stratech is het van belang om een stabiele en bedrijfsefficiënte versie van 
RCS-Enterprise op te leveren. Belangrijkste doelen daarbij zijn: 
- Het vergroten van de gedragenheid bij medewerkers HB en haar externe partijen doordat 
de kwaliteit van de software wordt vergroot en de werking wordt verbeterd. 
- Releases van de software op voorspelbare basis. 
Begin 2009 is het volgende bereikt: 
- Oplevering stabiele en bedrijfsefficiënte versie 
- Heldere afspraken over proces rondom releases 
- Heldere projectstructuur gedefinieerd voor 2009 
- Eind 2008 is de kwartaalplanning voor 2009 vastgelegd 
(….) 
Zowel vanuit HB als vanuit Stratech is grote behoefte aan een stabiele situatie rondom de 
ontwikkeling en de oplevering van de updates van RCS-Enterprise. Aan de kant van HB staan 
de externe betrekkingen onder druk en wordt het intern steeds moeilijker de medewerkers 
gemotiveerd te houden. De beleving rondom RCS-Enterprise is op dit moment negatief. Aan 
de kant van Stratech ontstaat frustratie doordat het beeld is ontstaan nooit aan de 
verwachtingen te kunnen voldoen ondanks een meer dan 100% inzet. Communicatie is niet 
in alle gevallen constructief, dit gaat ten koste van motivatie en kwaliteit. Deze negatieve 
spiraal vormt een bedreiging voor de implementatie van RCS-Enterprise bij [X] 
Vakantieparken en zal moeten worden doorbroken.” 
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2.15. Op 12 mei 2009 heeft het bureau ‘BDO CampsObers IT Auditors & Consultants B.V.’ 
(verder: ‘BDO’) in opdracht van Stratech een rapport uitgebracht over de implementatie van 
‘jullie geautomatiseerd informatiesysteem bij [X]’. Stratech heeft dat rapport overgelegd. 
 
2.16. Op 14 juni 2010 schreef [X] aan Stratech onder meer als volgt: 
“(…) [X] heeft het vertrouwen in Stratech Automatisering als gevolg van de tekortkomingen 
van Stratech Automatisering volledig verloren. Wij ontbinden bij deze met ingang van 1 
januari 2011 de overeenkomst tussen [X] en Stratech Automatisering. Met ingang van 1 
september 2010 zal [X] gebruik maken van een ander boekingssysteem voor boekingen in 
het jaar 2011.” 
 
2.17. Op 18 juni 2010 reageerde Stratech door middel van een brief van haar advocaat onder 
meer als volgt: 
“(…) Bij deze bericht ik u dat cliënte zich niet met genoemde buitengerechtelijke ontbinding 
kan verenigen (…) de applicatie is wel degelijk door u in gebruik genomen en daarmee ook 
aanvaard en opgeleverd.(…) Feit is voorts dat de applicatie in gebruik is genomen zonder dat 
deze afdoende door u is getest. Dat is de verantwoordelijkheid van [X].(…) U gaat er voorts 
aan voorbij dat u al meerdere jaren met de applicatie werkt waarbij is gebleken dat de 
applicatie ook in staat is om meer dan 80.000 reserveringen per jaar te verwerken. (…) 
Cliënte heeft zich ondanks de tegenwerking van uw mensen tot het uiterste ingespannen om 
meldingen zo spoedig mogelijk te verhelpen,(…)” 
 
2.18. Op 13 september 2010 heeft Price Waterhouse Cooper (verder: ‘PWC’) in opdracht van 
[X] gerapporteerd over een ‘Onderzoek naar reserveringssoftware Stratech-RCS versie 
1.5.7.5’. 
 
2.19. In de loop van 2010 heeft [X] haar automatisering overgeschakeld van Stratech RCS op 
Newyse. 
 
2.20. Op 21 december 2010 heeft ook Stratech de overeenkomst buitengerechtelijk 
ontbonden, eveneens per 1 januari 2011, op grond dat [X] door haar buitengerechtelijke 
ontbinding van het contract op 14 juni 2010 met ingang van 1 januari 2011 te kennen heeft 
gegeven de overeengekomen betalingen aan Stratech met ingang van laatstgenoemde 
datum te zullen staken. 
 
3. De standpunten van partijen 
In conventie en in reconventie 
3.1. De door partijen over en weer ingestelde vorderingen zijn reeds weergegeven in het 
tussenvonnis van 16 januari 2013. Zij hebben aan die vorderingen de volgende standpunten 
ten grondslag gelegd. 
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3.2. Het standpunt van Stratech kan zakelijk worden samengevat als volgt. [X] heeft met haar 
buitengerechtelijke ontbinding van het contract op 14 juni 2010 met ingang van 1 januari 
2011 te kennen gegeven de overeengekomen betalingen aan Stratech met ingang van 
laatstgenoemde datum te zullen staken. Omdat daaraan geen verzuim van Stratech jegens 
[X] vooraf was gegaan levert het staken van de overeengekomen betalingen een 
toerekenbare tekortkoming van [X] jegens Stratech op, zodat [X] sindsdien van rechtswege 
jegens Stratech in verzuim is. 
 
3.3. Stratech vordert daarom dat de rechtbank de overeenkomst zal ontbinden dan wel voor 
recht zal verklaren dat de overeenkomst is ontbonden, met veroordeling van [X] tot betaling 
van de overeengekomen vergoedingen, te vermeerderen met rente en kosten. 
 
3.4. [X] heeft onvoldoende duidelijk, dan wel onvoldoende concreet en specifiek, gesteld op 
welke wijze Stratech jegens [X] tekort zou zijn geschoten. Er is ook geen sprake van een 
tekortkoming van Stratech jegens [X]. Immers, de door haar in opdracht van [X] 
geïmplementeerde software Stratech RCS Enterprise heeft steeds naar behoren gewerkt. [X] 
heeft met die software dan ook jarenlang (ongeveer) 80.000 boekingen per jaar 
gerealiseerd. 
 
3.5. Stratech heeft ook geen fatale termijnen overschreden. Indien en voor zover bepaalde 
data niet werden gehaald was dit te wijten aan (personeel van) [X]. 
 
3.6. [X] heeft Stratech niet in gebreke gesteld met inachtneming van de toepasselijke 
contractsbepalingen. Indien en voor zover Stratech in gebreke is gesteld door 
personeelsleden van [X] waren deze functionarissen niet bevoegd om [X] rechtens te 
vertegenwoordigen. Ook de ontbinding van de overeenkomst door [X] geschiedde niet 
volgens het contract. [X] heeft ingevolge artikel 6:89 BW te laat geklaagd over de vermeende 
gebreken in de prestaties van Stratech. 
 
3.7. [X] heeft ook geen schade geleden, althans geen schade als gevolg van een 
tekortkoming van Stratech. Voor zover Stratech jegens [X] toch aansprakelijk is voor 
enigerlei schadevergoeding, dan is deze beperkt door het daarop betrekking hebbende 
artikel 5 lid 2 van de op de overeenkomst tussen partijen toepasselijke Algemene 
Voorwaarden van Stratech. 
 
3.8. Hiertegenover heeft [X] het volgende gesteld. Stratech heeft niet gepresteerd 
overeenkomstig de door Stratech jegens [X] aangegane verbintenissen. Er is daarom sprake 
van een of meer toerekenbare tekortkomingen van Stratech jegens [X]. Deze 
tekortkomingen van Stratech zijn: 
(1) het leveren van een applicatie Stratech RCS Enterprise, die niet goed werkt en 
(2) het niet, althans te laat, leveren van overeengekomen aanvullende functionaliteit van 
Stratech RCS Enterprise. 
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3.9. [X] heeft deze tekortkomingen steeds tijdig en concreet en specifiek ter kennis van 
Stratech gebracht. Zij heeft daarover bij Stratech tijdig en op correcte wijze geklaagd, 
overeenkomstig het contract, en Stratech conform de overeenkomst schriftelijk in gebreke 
gesteld. 
 
3.10. [X] vordert terugbetaling van de door haar betaalde contractuele vergoedingen, en zij 
maakt aanspraak op schadevergoeding. De door [X] gestelde schade bestaat onder meer uit 
gederfde omzet als gevolg van de onmogelijkheid om boekingen uit te voeren. 
 
3.11. Stratech beroept zich tevergeefs op contractuele bepalingen met betrekking tot 
ontbinding, ingebrekestelling en schadebeperking; deze zijn onredelijk bezwarend dan wel 
anderszins in strijd met de redelijkheid en de billijkheid. 
 
3.12. Subsidiair vordert [X] vernietiging van de overeenkomst wegens dwaling, omdat zij ten 
tijde van het sluiten van de overeenkomst een onjuiste voorstelling had van de applicatie 
‘Stratech Enterprise’. 
 
4. De beoordeling 
In conventie en in reconventie 
4.1. Volgens de Samenwerkingsovereenkomst en de daarbij overeengekomen aanvullende 
voorwaarden diende Stratech (zakelijk samengevat; zie voor een letterlijke weergave van de 
desbetreffende contractsbepalingen rechtsoverwegingen 2.4 en 2.5) de volgende prestaties 
te verrichten. Stratech moest: 
a. aan [X] het recht van gebruik van het softwarepakket Stratech-RCS verlenen; 
b. ondersteuning verlenen tijdens de implementatie en het gebruik van het softwarepakket 
Stratech-RCS, inclusief nieuwe versies c.q. updates; 
c. trainingen verzorgen ten behoeve van het gebruik van het softwarepakket Stratech-RCS; 
d. zorgdragen voor nieuwe versies c.q. updates van het softwarepakket Stratech-RCS en voor 
telefonische ondersteuning bij het gebruik van de software; 
e. aanvullende functionaliteit ontwikkelen, met dien verstande dat, voordat door leverancier 
met de ontwikkeling van de aanvullende functionaliteit zou worden gestart, de exacte 
vertaling van de wensen en eisen in softwarefunctionaliteit helder en eenduidig zou zijn 
vastgelegd. Deze aanvullende functionaliteit zou vervolgens definitief zijn opgeleverd 
wanneer deze door [X] zou zijn geaccepteerd. 
 
4.2. Van deze te leveren prestaties is Stratech, zoals blijkt uit de hiervoor in 
rechtsoverweging 2.10 als vaststaand aangenomen feiten, voormelde verplichtingen sub a. 
tot en met d. nagekomen. 
 
4.3. Immers, Stratech RCS is in 2006 bij [X] en de bijbehorende parken geïnstalleerd, en 
vervolgens heeft [X] met Stratech RCS ‘jarenlang’ (aldus Stratech) ongeveer 80.000 
boekingen per jaar kunnen realiseren. Hiertegenover heeft [X] niet gesteld, althans niet 
onderbouwd, dat het aan gebreken van Stratech RSC te wijten was dat het jaarlijkse aantal 
boekingen beperkt is gebleven tot slechts 80.000, en dat dit aantal zonder die gebreken veel 
hoger zou zijn geweest. 
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4.4. De rechtbank neemt daarom aan dat de op of omstreeks 23 oktober 2006 geïnstalleerde 
versie van Stratech RCS sindsdien voor een niet onbelangrijk gedeelte adequaat heeft 
gefunctioneerd. 
 
4.5. Daaraan kan niet afdoen dat [X] al bij brief van 5 januari 2007 bij Stratech heeft geklaagd 
over de voortgang van de implementatie van Stratech RCS, op grond dat tot die datum door 
Stratech geen enkele geplande oplevering, zoals opgenomen in bijlage 6 van de 
overeenkomst, was gehaald, en dat de implementatie van het nieuwe systeem ver achter 
liep op de planning. 
 
4.6. Ook al bestond op dat moment een achterstand (hetgeen in omvangrijke IT-trajecten 
allerminst ongewoon is), dan levert dat nog onvoldoende rechtvaardiging op voor 
veroordeling van Stratech tot terugbetaling van de door [X] tot 1 januari 2011 aan Stratech 
betaalde vergoedingen. Immers, [X] is Stratech RCS, nadat zij deze applicatie grondig had 
onderzocht alvorens deze aan te schaffen, in oktober 2006 gaan gebruiken en heeft dat 
gebruik voortgezet tot in de loop van 2010. 
 
4.7. [X] heeft voorts gesteld dat Stratech is tekortgeschoten in haar contractuele verplichting 
tot (kort samengevat) het ontwikkelen van functionaliteit ter aanvulling van de “standaard 
functionaliteit” van het softwarepakket Stratech RCS. Stratech heeft dat vervolgens betwist. 
 
4.8. Complicerende factor in deze discussie is, dat geen van beide partijen een scherp 
onderscheid maakt tussen tekortkomingen van enerzijds ‘Stratech RCS’ zelf of vertraging van 
de implementatie daarvan, en anderzijds gebreken en/of vertraging van de door Stratech 
afzonderlijk te ontwikkelen ‘aanvullende functionaliteit’ op Stratech RCS (vgl. artikel 4 van de 
overeenkomst, zoals hiervoor weergegeven in rechtsoverweging 2.5). 
 
4.9. Ook de rechtbank zal dit onderscheid (tussen enerzijds de applicatie zelf en anderzijds 
de te ontwikkelen aanvullende functionaliteit) daarom verder in het midden laten. Wat daar 
ook van zij, de rechtbank komt op grond van de navolgende overwegingen tot het oordeel 
dat Stratech, zoals [X] heeft gesteld, toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van 
haar contractuele verplichtingen. De rechtbank baseert dat oordeel op de hierna op te 
sommen (onbetwiste en dus vaststaande) feiten. 
 
4.10. Ingevolge artikel 4 lid 2 van de Samenwerkingsovereenkomst en volgens Bijlage 3 bij 
genoemd ‘Requirements’ document zou de te ontwikkelen aanvullende functionaliteit 
moeten worden beschreven. Die beschrijving heeft echter niet plaatsgehad. Omdat Stratech 
als automatiseringsdeskundige had kunnen zien dat een goede beschrijving van de te 
verrichten werkzaamheden noodzakelijk of tenminste zeer wenselijk was, gezien de te 
verwachten complexiteit daarvan, had Stratech daartoe de nodige initiatieven moeten 
nemen, en zo nodig bij [X] moeten aandringen op voortvarende medewerking daaraan. Uit 
de stukken valt echter niet af te leiden dat Stratech zich daarvoor heeft ingespannen. 
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4.11. De door [X] gestelde feiten, kort gezegd inhoudende dat de geleverde software niet 
goed was en te traag tot stand kwam, heeft [X] voldoende onderbouwd. [X] heeft adequaat 
voldaan aan de op haar rustende stelplicht, beoordeeld in het licht van de door [X] 
ingestelde vorderingen, die in hoofdzaak strekken tot veroordeling van Stratech tot 
vergoeding van door [X] geleden schade als gevolg van tekortkomingen in de door Stratech 
geleverde software. 
 
4.12. De rechtbank neemt bij dit oordeel in aanmerking, dat de van [X] te vergen 
duidelijkheid van haar klachten over tekortkomingen wordt begrensd door de van haar te 
vergen deskundigheid op het gebied van IT-ontwikkeling. Die deskundigheid bij [X] als 
opdrachtgever was, naar valt aan te nemen, aanzienlijk geringer dan die van Stratech zelf als 
professionele ontwikkelaar en bouwer van software. In het algemeen kunnen aan een klant 
van een IT-ontwikkelaar op dit punt geen hogere eisen worden gesteld dan dat de 
opdrachtgever aan de ontwikkelaar meedeelt welke overeengekomen functionaliteit niet 
goed of nog niet werkt. 
 
4.13. De rechtbank onderkent dat het hier gaat over deels complexe feiten van veelal 
technische aard, gerelateerd aan gebeurtenissen, die zich tussen partijen hebben afgespeeld 
gedurende een reeks van jaren (in ieder geval van omstreeks augustus 2006 tot omstreeks 
april 2010). Niettemin is uit de veelheid van de overgelegde stukken een per saldo 
voldoende duidelijk beeld ontstaan. 
 
4.14. Dat beeld houdt in dat de door Stratech voor [X] ontwikkelde en gebouwde software 
niet binnen een redelijke termijn heeft voldaan aan de eisen, die [X] mocht stellen aan 
hetgeen zij bij Stratech had besteld, namelijk een gespecialiseerd softwarepakket voor de 
recreatiebranche, waarmee klanten op een aantal verschillende bij [X] aangesloten 
vakantieparken accommodatie konden reserveren en betalen, waarna de opbrengsten van 
die transacties veilig, betrouwbaar en inzichtelijk konden worden geadministreerd en 
vervolgens over de verschillende rechthebbenden (eigenaren, parken, beheerders en [X] 
zelf) konden worden verdeeld volgens een in Stratech RCS verwerkte verdeelsleutel. 
Stratech heeft ook niet gesteld, dat dit resultaat in april 2010 in grote lijnen was bereikt. 
 
4.15. Dat resultaat had weliswaar contractueel in beginsel nog niet in 2010 geheel voltooid 
behoeven te zijn, omdat partijen immers een samenwerkingsovereenkomst hadden gesloten 
met een looptijd tot en met 31 december 2016. De door [X] gewenste ‘aanvullende 
functionaliteit’ was kennelijk omvangrijk, en is opgesomd in een in mei 2007 opgesteld 
‘Requirements document’ (versie 0.13) van 504 bladzijden. Juist om die aanvullende 
functionaliteit tot stand te brengen hebben partijen gekozen voor een 
samenwerkingsovereenkomst met een lange looptijd van tien jaren. 
 
4.16. De applicatie ‘Stratech RCS’ is echter reeds in of omstreeks oktober 2006 bij [X] en de 
aangesloten parken geïnstalleerd. Aan te nemen valt dat partijen er daarbij van uitgingen (en 
Stratech heeft dat niet betwist) dat die applicatie vervolgens ook direct, althans spoedig, 
voor [X] en de parken goed bruikbaar zou zijn, zij het dan nog zonder de later te ontwikkelen 
‘aanvullende functionaliteit’. 
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4.17. Sinds de installatie van ‘Stratech RCS’ in oktober 2006 is [X] kennelijk nooit tevreden 
geweest over het functioneren daarvan, hetgeen blijkt uit de hiervoor in r.o. 2.13 
weergegeven brief van [X] aan Stratech d.d. 5 januari 2007. Het projectplan van Stratech d.d. 
15 oktober 2008 (zie r.o. 2.14) erkent dit ook: “(…) De beleving rondom RCS-Enterprise is op 
dit moment negatief. Aan de kant van Stratech ontstaat frustratie doordat het beeld is 
ontstaan nooit aan de verwachtingen te kunnen voldoen ondanks een meer dan 100% inzet. 
Communicatie is niet in alle gevallen constructief, dit gaat ten koste van motivatie en 
kwaliteit. Deze negatieve spiraal vormt een bedreiging voor de implementatie van RCS-
Enterprise bij [X].” 
 
4.18. En ook drie en een half jaar later bestond tussen partijen nog altijd geen 
eenstemmigheid over de bereikte en de te bereiken resultaten van de implementatie van 
‘Stratech RCS’, zoals blijkt uit de hierna weergegeven schriftelijke communicatie tussen 
partijen van (omstreeks) februari 2010 tot in april 2010. 
 
4.19. Op 18 februari 2010 vond een bespreking plaats tussen Stratech ([G] en [G]) en [X] ([V], 
[B] en [R]), alsmede [M] als externe adviseur van [X]. Van dat gesprek is een verslag 
opgesteld, dat kan worden samengevat als volgt. 
[V] ([X]) wil komen tot een stabiele en volledig werkende versie van Stratech. 
[G] (Stratech) verklaart onder meer, dat ‘momenteel een stabiele versie wordt nagestreefd’, 
en dat ‘de laatste kleinigheden vóór 1 april 2010 opgeleverd moeten zijn’. Volgens [X] zijn er 
nog diverse operationele processen die, om welke reden dan ook, niet volledig 
geautomatiseerd verlopen. 
 
4.20. Dit gespreksverslag vermeldt vervolgens letterlijk: 
“[J] wil in dit kader duidelijkheid hebben van de definitie van een betrouwbaar en stabiel 
systeem. Na enige discussie is er overeenstemming bereikt. 
Van een betrouwbaar en stabiel systeem is sprake wanneer via de bestaande 
distributiekanalen boekingen verwerkt kunnen worden, waarbij er zonder enige handmatige 
controle de boeking direct bij de klant inzichtelijk gemaakt kan worden bij de consument 
door de integratie van www.mijnvakantiegevoel.nl. In het bijzonder is genoemd: 
- de prijsberekeningen van alle onderdelen in de boeking 
- annuleringskosten en poliskosten 
- ontvangsten op de reserveringen 
- het integrale allotment/beschikbaarheid 
- het verzenden van de reserveringen per mail direct na de boeking. 
[M] vult dit nog verder aan en stelt het aan alle aanwezigen voor of dit een correcte definitie 
zou kunnen zijn. Een betrouwbaar systeem is een systeem waarin de boekingen 100% 
foutloos verwerkt kunnen worden, de ontvangsten verwerkt kunnen worden, afrekeningen 
met parken, eigenaren en touroperators gemaakt kunnen worden en alle mutaties voor de 
boekhouding via een journaalpost aangeleverd worden. Deze functionaliteiten moeten 
werken in de live omgeving en niet op een test of interne omgeving. Extra wensen in nieuwe 
functionaliteiten horen daar niet bij. De aanwezigen zijn het hierover eens.” 
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4.21. Op 4 maart 2010 vond opnieuw een bespreking plaats tussen o.a. [G] van Stratech en 
[V] van [X]. Een aantal actiepunten werd toen besproken. De notulen van die bijeenkomst 
zijn namens beide partijen ondertekend en luiden, voor zover hier van belang, als volgt: 
“Alle punten zijn bij beide partijen bekend na deze bespreking. Discussie volgt over de 
datum. Armin zegt dat deze punten op 8 april aangeleverd worden op de testversie. Dat er 
bij [X] en Stratech op ingeroosterd wordt aan zowel de consultant kant als de R&D kant dat 
deze versie op 8 en 9 april volledig doorgetest kan worden en zo nodig aangepast, zodat op 
uiterlijk dinsdag 13 april gepland wordt om live te gaan. [X] geeft aan dat dit de uiterste 
datum is voor in productie gaan van de stabiele en betrouwbare versie. Beide partijen 
onderschrijven dit en committeren zich aan deze datum.” 
 
4.22. Op 14 april 2010 schreef de advocaat van [X] aan de advocaat van Stratech onder meer 
als volgt: 
“Cliënte heeft moeten vaststellen dat uw cliënte er niet in is geslaagd een stabiel en 
betrouwbaar reserveringssysteem zoals overeengekomen op te leveren binnen de 
afgesproken termijn. (…) Namens cliënte stel ik uw cliënte hierbij dan ook opnieuw in 
gebreke, voor zover nog nodig. Uw cliënte is immers niet nagekomen binnen de gestelde 
fatale termijn en is daarmee reeds van rechtswege in verzuim.” 
 
4.23. Op 14 juni 2010 schreef [X] aan Stratech onder meer als volgt: 
“De levering van het boekingssysteem is dermate gebrekkig dat in de jaren 2006 t/m 2009 
geen definitieve oplevering als bedoeld in artikel 4 lid 1 van de overeenkomst heeft kunnen 
plaatsvinden. (…) 18 februari 2010 (hebben) [X] en Stratech Automatisering gezamenlijk een 
definitie (…) geformuleerd van een stabiel en betrouwbaar boekingssysteem (…) In een 
latere bespreking (…) van 4 maart 2009 (bedoeld wordt hier kennelijk: 2010) zijn [X] en 
Stratech Automatisering overeengekomen dat het boekingssysteem op 8 en 9 april 2010 
volledig doorgetest zou worden en zo nodig aangepast zodat uiterlijk op dinsdag 13 april 
2010 [X] kan beschikken over een stabiel en betrouwbaar boekingssysteem. Door [X] is 
aangegeven dat 13 april 2010 de uiterste datum is voor het in productie gaan van definitieve 
versie van het boekingssysteem. Deze datum is door beide partijen onderschreven en 
Stratech Automatisering en [X] hebben zich daaraan gecommitteerd. [X] beschikt nog steeds 
niet over het overeengekomen stabiel en betrouwbaar boekingssysteem.(…) 
[X] heeft het vertrouwen in Stratech Automatisering als gevolg van de tekortkomingen van 
Stratech Automatisering volledig verloren. Wij ontbinden bij deze met ingang van 1 januari 
2011 de overeenkomst tussen [X] en Stratech Automatisering. Met ingang van 1 september 
2010 zal [X] gebruik maken van een ander boekingssysteem voor boekingen in het jaar 
2011.” 
 
4.24. Dat deze ontbinding van de overeenkomst gerechtvaardigd was door de ontoereikende 
kwaliteiten van de software wordt bevestigd in twee overgelegde onderzoeksrapportages 
van BDO (opgedragen door Stratech) en PWC (in opdracht van [X]). Voor zover van belang 
luiden die rapporten als volgt. 
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4.25. In het in opdracht van Stratech door BDO op 12 mei 2009 aan Stratech uitgebrachte 
rapport acht de rechtbank met name de volgende passages verhelderend: 
“(…) 
Het financieel administratief proces binnen [X] betreft een complex proces (van 
klantreservering, boeking, tot aan de financiële afhandeling naar alle betrokken partijen 
(beheerders, eigenaren, etc.) en de boekingen in de financiële administratie). Een proces 
waarin diverse systemen met elkaar zijn gekoppeld. 
(…) 
Ondanks de migratie naar het nieuwe systeem zijn er nog steeds diverse handmatige 
controlemaatregelen in het proces geïmplementeerd die leiden tot inefficiency. 
(…) 
Tijdens het onderzoek is gebleken dat de beschikbare documentatie met betrekking tot het 
Stratechsysteem (functioneel ontwerpen, systeemdocumentatie) zeer beperkt was. 
(…) 
Door het ontbreken van een functioneel ontwerp en overige documentatiesystemen hebben 
wij (…) de systeemmaatregelen in opzet niet kunnen beoordelen. 
(…) 
Binnen dit deelproces hebben wij vastgesteld dat er sprake is van een grote flexibiliteit in het 
gebruik van Stratech RCS. (…) …bestaat het risico dat het geautomatiseerde systeem in 
complexiteit groeit om tegemoet te komen aan de flexibiliteit. 
(…) 
Tijdens het onderzoek hebben wij vastgesteld dat er nog diverse software bugs aanwezig 
zijn. 
(…) 
Afrekening van de eigenaren komt grotendeels tot stand middels de verwerking van 
gegevens in diverse Excel sheets. Excel bevat weinig tot geen controlemaatregelen om de 
juistheid en volledigheid van gegevens te waarborgen (…). Het risico bestaat op onjuiste 
en/of onvolledige gegevensverwerking. Daarnaast zijn de bewerkingen en controles met 
Excel tijdrovend te noemen. 
(…) 
Gezien het continuïteitsrisico dat het afrekeningsproces met zich meeneemt voor de 
bedrijfsvoering, bevelen wij aan om prioriteit te geven aan de automatisering van het 
afrekenproces. 
(…) 
Wij hebben vastgesteld dat momenteel een overkoepelend informatie(beveiliging)beleid 
niet aanwezig is 
(…) 
Door een zwakke logische toegangsbeveiliging op systeemniveau bestaat het risico dat 
onbevoegde gebruikers toegang krijgen tot rechten en gegevens die zij uit hoofde van hun 
functie niet nodig hebben. (…) Wij raden aan om een wachtwoordbeleid in te voeren op 
systeemniveau waarbij de identificatie van de gebruiker met een redelijker mate van 
zekerheid kan worden gewaarborgd. 
(…) 
Er zijn geen formele afspraken (…) met parken op het gebied van inrichting, beheer en 
beveiliging van het Stratech RCS systeem. 
(…) 
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Het risico bestaat dat een betrouwbare gegevensverwerking van Stratech RCS-gegevens 
onvoldoende wordt gewaarborgd zowel op het park als in de rest van het [X] netwerk, 
gezien alle parksystemen met elkaar worden gesynchroniseerd. 
(…) 
Het risico bestaat dat niet geteste wijzigingen in productie de betrouwbaarheid van de 
geautomatiseerde gegevensverwerking verstoren en daarmee de integriteit van data in 
gevaar brengen. 
(…) 
Daarnaast hebben wij vastgesteld dat met name gebruikers in de Administratie niet 
structureel worden betrokken in het wijzigingsproces. 
(…) 
In het algemeen is er geen overzicht in welke functionaliteiten nog in de ontwikkeling zijn, 
welke niet meer worden uitgevoerd en in welke versie de functionaliteiten beschikbaar 
zullen komen. 
(…) 
In onze optiek is de structuur en inrichting van prijs- en contractregels niet doorzichtig. Dit 
wordt versterkt door het ontbreken van een functioneel model of datamodel die de 
objecten, het gebruik ervan en onderlinge relaties eenduidig beschrijven. Daarbij groeit het 
aantal regels gestaag waardoor inzicht nog verder wordt belemmerd. 
(…) 
De consultants van Stratech hebben aangegeven dat de wens van de klant (…) leidend is 
voor het bouwen van aanvullende functionaliteit (…) Dit brengt het risico mee dat er een 
“kind met een waterhoofd” ontstaat en de complexiteit in de inrichting van de regels 
toeneemt. 
(…) 
De kans op fouten in de werking van het prijsbepalingsmechanisme wordt hierdoor vergroot 
en het risico bestaat dat onjuiste regels worden toegepast tijdens het reserveringsproces. 
(…) 
Wij bevelen aan om een functioneel ontwerp alsnog op te stellen. 
(…) 
Ondersteuning door Stratech RCS in het afrekeningsproces is momenteel minimaal. Het 
aantal handmatige handelingen in dit deelproces en het risico op fouten, zijn veruit het 
hoogst vergeleken met invoering van reservering. Het risico bestaat dat kosten niet juist 
worden geregistreerd met gevolgen voor de betrouwbaarheid voor de financiële 
administratie.” 
 
4.26. Het door PWC in opdracht van [X] opgestelde rapport van 13 september 2010 
(‘Onderzoek naar reserveringssoftware Stratech-RCS versie 1.5.7.5’) heeft weliswaar slechts 
betrekking op een vijftal specifieke door [X] aan PWC ter beoordeling voorgelegde klachten, 
maar geeft met betrekking tot die klachten geen gunstiger beeld van Stratech RCS dan de 
hiervoor geciteerde rapportage van BDO. Hoofdstuk 2 van het PWC-rapport, ‘Samenvatting 
en constatering’, bevat onder meer de volgende passages: 
“Het gebrekkig functioneren van het softwarepakket Stratech RCS versie 1.5.7.5 is voor [X] 
aanleiding geweest PWC te verzoeken vijf door [X] gemelde gebreken te analyseren. 
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De vijf gebreken zijn als volgt beschreven: 
- opbrengstverdeling; 
- voorlopig afrekenen; 
- Poolblokkeringen / eigenaarboekingen / poolperiode 
- Memoriaalboekingen 
- Parksaldi 
(…) 
 
Constatering 
PWC constateert dat de vijf genoemde gebreken die door [X] zijn gemeld om door PWC te 
laten onderzoeken, door hen, in die specifieke gevallen, zijn waargenomen. PWC heeft 
daarbij waargenomen dat het softwarepakket Stratech RCS versie 1.5.7.5 op de betreffende 
onderdelen niet naar behoren functioneert. (…)” 
 
4.27. Beide rapporten, zoals hiervoor geciteerd, roepen ernstige twijfel op over de 
deugdelijkheid van de bij [X] en de bij haar aangesloten parken geïnstalleerde versie van 
Stratech RCS en de in aanvulling daarop door Stratech voor [X] ontwikkelde software. De 
kennelijke strekking van deze rapporten komt globaal overeen met de door [X] in deze 
procedure naar voren gebrachte klachten. Deze gebreken komen voor rekening van Stratech 
als de ontwikkelaar en de bouwer van deze software. 
 
4.28. Stratech heeft daar weliswaar tegen in gebracht dat de verantwoordelijkheid voor 
gebreken in belangrijke mate bij [X] ligt, omdat deze haar interne organisatie niet op orde 
had, maar de rechtbank gaat daar aan voorbij, nu niet is gesteld of gebleken dat Stratech [X] 
in een vroeg stadium heeft gewaarschuwd, en ook niet voor de (door BDO uitdrukkelijk 
gesignaleerde) risico’s van de complexiteit van dit automatiseringsproject. 
 
4.29. De rechtbank verwerpt ook de stelling van Stratech, dat [X] niet tijdig over eventuele 
tekortkomingen zou hebben geklaagd. Dat [X] dat wel heeft gedaan blijkt uit de vastgestelde 
feiten: reeds bij brief van 5 januari 2007 (zie r.o. 2.13) heeft [X] gewaarschuwd voor de toen 
al opgetreden vertraging en ook in het Projectplan van Stratech d.d. 15 oktober 2008 wordt 
melding gemaakt van ongenoegen bij Stratech, en uit dat rapport (geciteerd in r.o. 2.14) 
blijkt dat toen nog geen stabiele en bedrijfsefficiënte versie van Stratech RCS was geleverd. 
 
4.30. Diezelfde klacht, namelijk dat nog (steeds) geen stabiele en betrouwbare software 
beschikbaar was, is vervolgens ongeveer anderhalf jaar later (in februari 2010) herhaald, 
waarna [X], na Stratech bij brief van haar advocaat op 14 april 2010 tevergeefs in gebreke te 
hebben gesteld, de overeenkomst op 14 juni 2010 heeft ontbonden. De rechtbank 
constateert dat Stratech niet heeft gesteld dat [X] toen wèl kon beschikken over een stabiele 
en betrouwbare versie van de applicatie Stratech RCS. 
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4.31. Resumerend stelt de rechtbank vast [X] Stratech tijdig over gebreken heeft geklaagd, 
dat dit reële klachten waren, dat [X] Stratech in verband met die klachten op correcte wijze, 
maar tevergeefs, in gebreke heeft gesteld en dat [X] de overeenkomst tussen partijen 
vervolgens op goede gronden heeft ontbonden per 1 januari 2011. De ingebrekestelling en 
de ontbinding voldoen, gezien de hiervoor vastgestelde feitelijke context daarvan, in 
redelijkheid aan de daaraan in artikel 9 lid 1 van de Algemene voorwaarden van Stratech 
gestelde eisen, zoals hiervoor weergegeven in r.o. 2.7. 
 
4.32. Het voorgaande leidt tot de volgende beslissingen over de in conventie en in 
reconventie ingestelde vorderingen. 
In conventie 
 
4.33. [X] heeft de overeenkomst tussen partijen op goede gronden ontbonden 
per 1 januari 2011. Alle daaruit voortgevloeide verbintenissen zijn als gevolg van de 
ontbinding vervallen. Daarom heeft Stratech geen aanspraak op betaling van de 
overeengekomen vergoedingen van 1 januari tot en met 31 december 2016. Haar 
desbetreffende vordering zal daarom worden afgewezen. 
 
4.34. Stratech dient als de in het ongelijk gestelde partij te worden veroordeeld in de 
proceskosten. 
In reconventie 
 
4.35. Zoals al in conventie werd overwogen en beslist, is Stratech na ingebrekestelling door 
[X] in verzuim geraakt, waarna [X] de overeenkomst op grond van dat verzuim heeft 
ontbonden. 
 
4.36. Nu [X] de overeenkomst heeft ontbonden wegens verzuim van Stratech, is Stratech 
jegens [X] aansprakelijk voor vergoeding van de door [X] als gevolg van de tekortkoming(en) 
van Stratech geleden schade. 
 
4.37. Stratech beroept zich ter beperking van haar aansprakelijkheid voor door [X] geleden 
schade op de exoneratieclausule in artikel 5.2. van haar Algemene Voorwaarden, zoals 
hiervoor weergegeven in rechtsoverweging 2.9. [X] brengt daar tegen in dat (zeer kort 
samengevat) naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid aan [X] geen beroep op die 
clausule toekomt. 
 
4.38. De rechtbank verwerpt dit standpunt van [X] op grond, dat het beroep van Stratech op 
haar exoneratiebeding slechts dan ontoelaatbaar is, als Stratech zich welbewust op zodanig 
onzorgvuldige wijze jegens [X] heeft gedragen dat het naar maatstaven van redelijkheid en 
billijkheid onaanvaardbaar zou zijn als zij zich op die bepaling zou mogen beroepen (vgl. HR 5 
september 2008, LJN: BD2984, Telfort/Scaramea). Uit de in dit geding over en weer gestelde 
feiten blijkt echter niet van zulk ‘welbewust onzorgvuldig’ handelen. 
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4.39. Stratech is dus jegens [X] aansprakelijk voor de als gevolg van het verzuim geleden 
schade, met dien verstande dat die aansprakelijkheid op grond van artikel 5.2. van de 
Algemene Voorwaarden van Stratech beperkt blijft tot “vervangende schadevergoeding, 
d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie”. 
 
4.40. Partijen hebben zich nog niet uitgelaten over de betekenis van die omschrijving in het 
kader van het onderhavige geschil. De rechtbank zal hen daarom in de gelegenheid stellen 
om dat alsnog te doen, en zal de zaak daartoe verwijzen naar de rol. 
 
5. De beslissing 
De rechtbank: 
In conventie 
I. Wijst de vordering af. 
II. Veroordeelt Stratech in de proceskosten in conventie, aan de zijde van [X] tot deze 
uitspraak begroot op € 3.529,- voor verschotten en op € 9.633,- (drie punten, Tarief VIII) 
voor salaris van haar advocaat. 
III. Verklaart deze proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad. 
In reconventie 
IV. Verwijst de zaak naar de rol van woensdag 5 juni 2013 voor uitlating door partijen over 
de aard, samenstelling en omvang van de door [X] geleden schade als bedoeld in artikel 5.2 
van de Algemene Voorwaarden van Stratech, voor zover bestaande uit “vervangende 
schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie”. 
V. Houdt iedere overige beslissing aan. 
 
Dit vonnis is gewezen te Almelo door mrs. Hangelbroek, Marsman en Van den Wall Bake, en 
op woensdag 8 mei 2013 in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier. 
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Gerechtshof Amsterdam 9 juli 2013 (Tycobuilding/Inter Access) 
 
Hosting Agreement (ontwikkeling, onderhoud, hosting en support ERP-
systeem). Geen fatale termijn overeengekomen en evenmin ingebrekestelling. 
Ontbinding onterecht. 
 
Uitspraak 
arrest 
 
GERECHTSHOF AMSTERDAM 
afdeling civiel recht en belastingrecht, team II 
zaaknummer: 200.090.818/01 
zaaknummer rechtbank (Amsterdam): 424150 HA ZA 09-1059  
arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 9 juli 2013  
inzake 
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
TYCOBUILDING SERVICES PRODUCTS B.V.,  
gevestigd te Enschede, 
appellante in principaal hoger beroep, 
geïntimeerde in incidenteel hoger beroep, 
advocaat: mr. D.P. Joosten te Amsterdam, 
t e g e n 
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
INTER ACCESS B.V., 
gevestigd te Hilversum, 
geïntimeerde in principaal hoger beroep, 
appellante in incidenteel hoger beroep, 
advocaat: mr. S.P.J.F. Zwanen te Rotterdam. 
Partijen worden hierna Tyco en Inter Access genoemd.  
 
1. Het verloop van het geding in hoger beroep 
Tyco is bij dagvaarding van 2 mei 2011 in hoger beroep gekomen van het op 9 februari 2011 
onder bovengenoemd zaaknummer uitgesproken vonnis van de rechtbank Amsterdam, 
hersteld bij vonnis van 30 maart 2011, gewezen tussen Inter Access als eiseres in 
conventie/verweerster in reconventie en Tyco als gedaagde in conventie/eiseres in 
reconventie.  
 
Tyco heeft bij memorie drie (soms uit een aantal onderdelen bestaande) grieven 
aangevoerd, bewijs aangeboden, producties overgelegd en - mede gelet op de 
appeldagvaarding - geconcludeerd dat het hof bij uitvoerbaar bij voorraad verklaard arrest 
het bestreden vonnis zal vernietigen en, in conventie, de vorderingen van Inter Access 
alsnog zal afwijzen, althans zal matigen, met veroordeling van Inter Access tot terugbetaling, 
met wettelijke rente, van wat Tyco haar uit hoofde van het bestreden vonnis heeft voldaan, 
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alsmede, in reconventie, voor recht zal verklaren dat de (na te noemen) overeenkomst door 
Tyco buitengerechtelijk is ontbonden per 1 oktober 2007, althans die overeenkomst zal 
ontbinden per 1 althans 3 althans 8 althans 11 oktober 2007, en Inter Access zal veroordelen 
tot betaling aan Tyco van een bedrag van € 400.000,=, met wettelijke rente, alles met 
verwijzing van Inter Access in de kosten van het geding in beide instanties, met wettelijke 
rente.  
 
Bij memorie van antwoord heeft Inter Access de grieven van Tyco bestreden en in 
incidenteel hoger beroep vier grieven tegen het bestreden vonnis aangevoerd, bewijs 
aangeboden, producties overgelegd en geconcludeerd dat het hof bij uitvoerbaar bij 
voorraad verklaard arrest, kort gezegd, het principaal hoger beroep zal verwerpen en - in het 
incidenteel hoger beroep - Tyco zal veroordelen om bovenop de door de rechtbank 
toegewezen bedragen aan haar te betalen een bedrag van € 146.597,50 althans € 97.731,67, 
en bedragen van € 35.000,=, € 26.920,= en € 5.160,=, telkens met wettelijke rente, alles met 
verwijzing van Tyco in de kosten van het geding in eerste aanleg (in conventie en in 
reconventie), het principaal hoger beroep en het incidenteel hoger beroep, met de nakosten 
en met de wettelijke rente over die kosten en nakosten.  
 
Bij memorie van antwoord in incidenteel appel, tevens akte houdende uitlating producties in 
principaal appel, heeft Tyco zich uitgelaten over de door Inter Access in hoger beroep 
overgelegde producties, verweer gevoerd tegen de incidentele grieven van Inter Access en 
geconcludeerd, kort gezegd, tot verwerping van het incidenteel hoger beroep, met 
verwijzing van Inter Access in de kosten daarvan. 
 
Partijen hebben hun zaak ter terechtzitting van 27 november 2012 aan de hand van aan het 
hof overgelegde pleitnotities doen bepleiten, Tyco door haar in de kop van dit arrest 
genoemde advocaat en mr. L.A. Franke, advocaat te Amsterdam, Inter Access eveneens door 
haar in de kop van dit arrest genoemde advocaat en mr. C.M.X.C.R. Janssen, advocaat te 
Rotterdam.  
 
Ten slotte hebben partijen arrest gevraagd. 
 
2 Feiten 
De rechtbank heeft in de overwegingen 2.1 tot en met 2.11 van het bestreden vonnis een 
aantal feiten vastgesteld. Daarover bestaat geen geschil, zodat ook het hof van die feiten zal 
uitgaan.  
 
3 Beoordeling 
3.1. In deze zaak gaat het om het volgende. 
(a) Inter Access is een onderneming die zich bezighoudt met ICT-dienstverlening. Tyco is een 
onderneming die zich richt op de fabricage, verkoop en distributie van 
brandbeveiligingsproducten. 
(b) Medio 2006 wenste Tyco een nieuw en zogenoemd Enterprise Resource Planning-
systeem, “mySAP ERP”, in te voeren (verder: het ERP-systeem). Partijen zijn 
overeengekomen dat Inter Access het ERP-systeem zou ontwikkelen en hosting, onderhoud 
en support met betrekking tot dat systeem zou leveren. 
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(c) Op 31 januari 2007 zijn partijen een op voormelde diensten betrekking hebbende Hosting 
Agreement (verder: de Overeenkomst) overeengekomen met een looptijd van drie jaar te 
rekenen vanaf 1 oktober 2006. 
 
De Overeenkomst luidt, voor zover van belang, als volgt: 
“15.5 Each Party is authorised to dissolve this Agreement completely or partly, with 
immediate effect, at the moment that: 
(...) 
- fulfilment by the other Party remains impossible without this being a case of force majeure. 
15.6 Each Party can dissolve this Agreement if the other Party does not fulfill some 
substantial obligations arising from the Agreement and also, after written proof of default in 
which a reasonable time is given in which to thoroughly comply, remains liable to fulfil 
Party’s obligations. (...) 
15.7 In the event that Inter Access repeatedly and in a continued manner fails to meet the 
System Availability during the terms of the Agreement and it cannot be required of 
Customer to continue this agreement, then the Customer may terminate this Agreement 
(…)” 
 
(d) Uit verschillende stukken (in het bestreden vonnis onder meer vermeld onder 2.5, 2.6 en 
2.9) blijkt dat het (tenminste) de bedoeling van partijen was dat de feitelijke ingebruikname 
van het ERP-systeem (“Go Live”) zou plaatsvinden op 1 oktober 2007. Partijen discussiëren 
erover of deze datum “een voor de voldoening bepaalde termijn” is als bedoeld in artikel 
6:83 sub a van het Burgerlijk Wetboek (BW). Volgens Tyco is dat het geval, volgens Inter 
Access niet. Het hof zal daarop terugkomen. 
(e) Op 1 oktober 2007 was het ERP-systeem niet klaar om in gebruik te worden genomen. 
(f) Bij brief van 11 oktober 2007 heeft Tyco Inter Access het volgende laten weten: 
“Re: Hosting Agreement with Tyco (...) 
(...) 
This is notice of default in your fulfillment of the above contract resulting in the delay of the 
“go live” date for the hosting of the Applications (as defined in the contract). Inter Access 
B.V. (...) has acknowledged this default and its obligations to reimburse Tyco (…) for the 
damages which have resulted. 
(. . .)”. 
(g) In de periode van 12 september 2007 tot en met 10 januari 2008 heeft Inter Access Tyco 
zes facturen (respectievelijk over de maanden juli tot en met december 2007) gestuurd tot 
een totaalbedrag van € 248.194,95. In hoger beroep staat op zichzelf niet ter discussie dat 
Tyco deze facturen onbetaald heeft gelaten. 
(h) In eerste aanleg vorderde Inter Access in conventie van Tyco de betaling van:  
- € 248.194,95 ter zake van voormelde facturen; 
- € 273.921,80 ter zake van gederfde inkomsten; 
- € 35.000,00 ter zake van contractuele beëindigingsvergoeding; 
- € 146.597,50 ter zake van investeringen in haar data center; 
- € 26.920,00 ter zake van investeringen in en beëindigingkosten van de opdracht aan Asaba-
InTrust; 
- € 5.160,00 ter zake van buitengerechtelijke incassokosten, 
alles te vermeerderen met de wettelijke (handels)rente en met de kosten van geding. 
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(i) Tyco heeft tegen de vorderingen verweer gevoerd en in reconventie gevorderd dat de 
rechtbank: 
- voor recht verklaart dat de Overeenkomst door Tyco buitengerechtelijk is ontbonden per 1 
oktober 2007, althans de Overeenkomst per die datum ontbindt;  
- Inter Access veroordeelt tot betaling aan Tyco van € 400.000,=, althans een in goede 
justitie te bepalen bedrag, met wettelijke rente, ter zake van schadevergoeding wegens 
gemaakte kosten en extra kosten,  
alles met verwijzing van Inter Access in de proceskosten.  
Inter Access heeft tegen deze vorderingen verweer gevoerd. 
(j) Bij het bestreden vonnis, hersteld bij vonnis van 30 maart 2011, heeft de rechtbank in 
conventie de eerste twee onder (h) vermelde vorderingen (telkens met wettelijke rente), 
toegewezen, het meer of anders gevorderde afgewezen en de proceskosten 
gecompenseerd. Bij dat vonnis heeft de rechtbank tevens in reconventie de vorderingen 
afgewezen en Tyco in de proceskosten verwezen. Met hun grieven komen partijen op tegen 
de voor hen nadelige beslissingen en de gronden daarvan. 
 
3.2. Grief I in principaal appel richt zich tegen het oordeel van de rechtbank dat geen sprake 
is van verzuim aan de zijde van Inter Access. Tyco stelt bij onderdeel a van deze grief dat de 
“Go Live” datum van 1 oktober 2007 dient te worden gekwalificeerd als een voor de 
voldoening bepaalde termijn in de zin van artikel 6:83 sub a BW (verder: fatale termijn of 
fatale datum). Zij verwijst ter onderbouwing daarvan naar de inhoud van diverse producties. 
Het hof overweegt naar aanleiding van dit onderdeel van grief I in principaal appel als volgt. 
 
3.3. Tyco voert in haar memorie van grieven onder 2.7 en 2.8 aan dat de implementatie van 
de ERP infrastructuur is uitgewerkt in het bij de Overeenkomst behorende “Project Initiation 
Document” van 24 augustus 2006. Uit dat document blijkt, zo stelt Tyco, dat Inter Access 
drie omgevingen zou creëren, een ontwikkel-, een test- en een productieomgeving en dat de 
door Inter Access te hosten omgevingen op 1 oktober 2007 geheel functioneel dienden te 
zijn. Inter Access wijst in haar memorie van antwoord onder 20 erop dat de Overeenkomst 
geen gedetailleerde planning bevat maar slechts globale streefdata. Zij verwijst naar 
Appendix 3 van de Overeenkomst waarin onder meer het volgende schema is opgenomen: 
“Start Date Development phase III: Expected Q1 2007, Start date Operation phase I: 
Expected Q2 2007, Start date Operatione phase II: Expected 2nd half 2007”. Tyco heeft 
daarop niet meer gereageerd. Het hof gaat dan ook, gelet op de inhoud van de door Inter 
Access aangehaalde Appendix, ervan uit dat partijen bij de (initiële) Overeenkomst geen 
fatale termijn hebben afgesproken voor de “Go Live” datum.  
 
3.4. Tyco betoogt voorts, zo begrijpt het hof, dat partijen gedurende de looptijd van de 
Overeenkomst alsnog een fatale termijn zijn overeengekomen, althans dat partijen de 
streefdatum van 1 oktober 2007 gaandeweg als fatale termijn hebben aangemerkt. Tyco 
verwijst ter onderbouwing daarvan (onder meer) naar door haar als productie 11 
overgelegde e-mailcorrespondentie. Zij laat echter na te wijzen op concrete passages in die 
correspondentie, die enige tientallen pagina’s beslaat, en die concrete passages vervolgens 
toe te lichten. Het hof gaat bij gebrek aan concrete stellingen daarover voorbij aan de 
inhoud van de desbetreffende overgelegde correspondentie. Tyco verwijst voorts naar het 
door haar overgelegde “Phase Plan 3” van 3 april 2007. 
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Uit dat stuk blijkt naar het oordeel van het hof niet dat partijen alsnog een fatale termijn zijn 
overeengekomen. De opmerking in dat stuk dat een “Go Live” “has been scheduled for” 1 
oktober 2007 is daarvoor te vaag. Dat wordt niet anders doordat Tyco, zoals zij aanvoert, 
heeft moeten instemmen met het plan of dat dat plan slechts kon worden gewijzigd door 
een besluit van het “steering committee”, bestaande uit vertegenwoordigers van beide 
partijen. Dat partijen de planning slechts in overleg mochten wijzigen maakt nog niet dat de 
daarin genoemde data kunnen worden gezien als fataal in de zin van artikel 6:83 sub a BW. 
Tyco heeft onvoldoende gesteld om te concluderen dat partijen daaraan die betekenis 
toekenden. Dat het “steering committee” nimmer een besluit tot wijziging van de planning 
heeft genomen, zoals Tyco aanvoert, kan dan ook niet tot de conclusie leiden dat Inter 
Access in verzuim verkeert. Tyco wijst ook nog op een besprekingsverslag van 26 februari 
2007. Ook dat stuk vermeldt slechts dat de “Go Live” is gepland op 1 oktober 2007 en voegt 
niets toe aan het voorgaande. Dat de datum van 1 oktober 2007 is herhaald bij een 
presentatie op 21 juni 2007 (zie het bestreden vonnis onder 2.9) geeft evenmin aanleiding 
tot een ander oordeel. Het stelselmatig herhalen van 1 oktober 2007 als datum voor de “Go 
Live” heeft immers niet tot gevolg dat partijen daarmee alsnog een fatale termijn zijn 
overeengekomen. Tyco verwijst bij dit onderdeel van haar grief ten slotte nog naar het 
voorbeeld van het leveren van een trouwjurk en betoogt daarmee kennelijk dat nakoming 
na 1 oktober 2007 blijvend onmogelijk is geworden. Het hof gaat daaraan bij gebrek aan 
nadere toelichting voorbij. Al met al faalt grief I in principaal appel voor wat betreft 
onderdeel a.  
 
3.5. Tyco stelt bij onderdeel b van grief I in principaal appel in de eerste plaats dat de “Go 
Live” datum op grond van gewoontes in de ICT-wereld moet worden gezien als een fatale 
datum. Zij verwijst ter onderbouwing daarvan naar de paragrafen 9.1 tot en met 9.5 van het 
door haar overgelegde (partij)deskundigenbericht van 1 augustus 2011 van de hand van mr. 
ing. NM. Keijser en J. Honkoop BI RI (productie 1 bij memorie van grieven, verder: het 
deskundigenbericht). In het deskundigenbericht is te lezen dat de “Go Live” datum 
gaandeweg het project belangrijker en in ICT-technische zin een vaste datum wordt. 
Daarmee is echter naar het oordeel van het hof niet zonder meer gezegd dat sprake is van 
een voor de voldoening bepaalde termijn in de zin van artikel 6:83 sub a BW. De opmerking 
van de deskundigen dat afwijking van de “Go Live” datum alleen mogelijk is na intensief 
overleg tussen partijen over de gevolgen daarvan en de te nemen maatregelen, wijst 
evenmin erop dat sprake is van een fatale termijn. Daaruit moge zijn af te leiden dat het 
afwijken van de datum intensief overleg tussen partijen vergt maar niet dat, indien dat 
overleg ontbreekt of mislukt, de leverende partij automatisch in verzuim verkeert. Het hof 
wijst overigens erop dat de vraagstelling aan de door Tyco ingeschakelde deskundigen is 
gericht op beoordeling van de kwaliteit van de geleverde diensten in het licht van de 
overeengekomen criteria en dus niet specifiek op de vraag of sprake is geweest van een 
fatale termijn. 
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3.6. Bij onderdeel b van de onderhavige grief stelt Tyco in de tweede plaats dat er sprake is 
van verzuim op grond van de aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid. Zij voert 
daartoe het volgende aan. Gedurende het gehele project presteerden de opgeleverde 
omgevingen gebrekkig. Zij heeft daar keer op keer haar zorgen over uitgesproken. Tussen 
partijen is veelvuldig gecommuniceerd over problemen die soms door haar en soms door 
Inter Access werden gesignaleerd. De problemen werden door beide partijen onderkend. 
Inter Access heeft uiteindelijk de productieomgeving willen opleveren in een datacentrum 
van IBM in plaats van in haar eigen datacentrum en op hardware, althans VMware, die nog 
niet was goedgekeurd door SAP en die ongeschikt was. Inter Access heeft haar niet 
gewaarschuwd voor het instabiele systeem en heeft niet aan het “steering committee” 
voorgelegd de “Go Live” datum te verplaatsen. G. Willemsen, directeur van Inter Access, 
heeft op 1 oktober 2007 in een gesprek met onder meer P. Heerink van Tyco toegegeven dat 
er fouten zijn gemaakt en heeft daarbij opgemerkt dat de directie eerder had moeten 
ingrijpen. Na dat gesprek heeft Inter Access, om een stabiel systeem te kunnen opleveren, 
de productieomgeving onmiddellijk moeten kopiëren van IBM naar haar eigen datacentrum. 
Inter Access is er ook op 3 en op 8 oktober 2007 niet in geslaagd een stabiel systeem ter 
beschikking te stellen. Al met al is Inter Access daarmee in verzuim, aldus Tyco. Het hof gaat 
niet mee in dit betoog. Tyco stelt weliswaar uitvoerig dat Inter Access volgens haar is 
tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen, hetgeen laatstgenoemde overigens 
betwist, maar licht niet toe waarom uit de door haar gestelde tekortkomingen voortvloeit 
dat van haar niet gevergd kon worden Inter Access in gebreke te stellen en haar daarbij een 
redelijke termijn te gunnen om alsnog na te komen. Tyco betoogt nog dat de “Go Live” 
datum van 1 oktober 2007 is gekozen omdat haar boekjaar op die datum begint. Zij heeft 
echter ook in verband met die stelling onvoldoende toegelicht waarom niet van haar 
gevergd kon worden om Tyco alsnog een termijn voor nakoming te gunnen.  
 
3.7. Tyco heeft evenmin voldoende onderbouwd (haar stelling) dat niet te verwachten viel 
dat Inter Acces binnen afzienbare tijd alsnog zou nakomen. Tyco heeft daarbuiten niet 
aangevoerd dat aanmaning op andere gronden nutteloos zou zijn. Daartoe zijn de hiervoor 
onder 3.6 weergegeven, door Tyco in algemene termen gestelde tekortkomingen 
onvoldoende. De stellingen omtrent die tekortkomingen geven evenmin aanleiding te 
concluderen dat de redelijkheid en billijkheid eraan in de weg staan dat Inter Access zich met 
vrucht op het ontbreken van een ingebrekestelling beroept. Tyco maakt niet duidelijk 
waarom dat zo zou zijn. Ook onderdeel b van grief I in principaal appel faalt. 
 
3.8. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat geen sprake is geweest van verzuim aan de 
zijde van Inter Acces. Evenmin is vast komen te staan dat nakoming door Inter Acces tijdelijk 
of blijvend onmogelijk was. Aan de vereisten voor ontbinding van de Overeenkomst op 
grond van artikel 6:265 BW is dan ook niet voldaan. Grief I in principaal appel faalt. 
 
3.9. Tyco betoogt bij grief II in principaal appel dat zij de conclusie mocht trekken dat Inter 
Access nooit zou (kunnen) nakomen en dat zij daarom, met een beroep op artikel 15.5 van 
de Overeenkomst, de Overeenkomst mocht ontbinden. Tyco beroept zich, zo blijkt uit de 
toelichting op de grief, tevens op de artikelen 15.5 tot en met 15.7 van de Overeenkomst.  
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Het hof overweegt dat Tyco bij haar grief niet toelicht waarom zij mocht concluderen dat 
Inter Access nooit zou nakomen. Naar aanleiding van grief I in principaal appel is reeds 
overwogen dat geen sprake was van een fatale datum en dat Tyco evenmin uit de door haar 
gestelde tekortkomingen, zoals onder 3.6 weergegeven, de gevolgtrekking kon maken dat 
Inter Access niet meer deugdelijk zou gaan presteren. Uit de stellingen zoals onder 3.6 
weergegeven kan worden afgeleid dat Tyco geen vertrouwen had in een productieomgeving 
op het datacentrum van IBM. Tyco heeft echter onvoldoende duidelijk gemaakt waarom zij - 
na het gesprek met Willemsen van 1 oktober 2007 – niet heeft kunnen en hoeven wachten 
op de oplevering van de productieomgeving op het eigen datacentrum van Inter Access, 
zoals door Inter Access in dat gesprek was toegezegd. Zij heeft niet toegelicht waarom zij 
meent en mocht menen dat nakoming door oplevering van de productieomgeving op het 
datacentrum van Inter Acces niet meer (binnen een redelijke termijn) viel te verwachten. Zij 
heeft dat niet kunnen afleiden uit het verloop van het gesprek van 1 oktober 2007 tussen 
(onder meer) Heerink en Willemsen. Integendeel, namens haar is toen gezegd dat Inter 
Access moest doorgaan met de verhuizing van het systeem naar haar eigen datacentrum en 
namens Inter Access is vervolgens bevestigd dat dat zou gebeuren. Tyco heeft evenmin 
toegelicht waarom zij nakoming niet meer hoefde te verwachten nadat bleek, zoals zij stelt 
en Inter Access betwist, dat laatstgenoemde ook op 3 en 8 oktober 2007 niet slaagde in de 
oplevering van een stabiel systeem.  
 
3.10. Ontbinding op grond van artikel 15.5 van de Overeenkomst kan slechts indien 
nakoming blijvend onmogelijk is en op grond van artikel 15.6 slechts indien Inter Access 
alsnog een redelijke termijn voor nakoming is gegund en zij daarvan geen gebruik heeft 
gemaakt. Geen van beide is gebleken zodat Tyco geen beroep toekomt op deze artikelen. 
Tyco betoogt overigens niet dat bij het niet nakomen van een “substantial obligation” geen 
ingebrekestelling is vereist, zoals in artikel 15.6 van de Overeenkomst mogelijk kan worden 
gelezen, laat staan dat zij toelicht in welke “substantial obligation” Inter Access nalatig zou 
zijn gebleven. Tyco licht voorts onvoldoende toe waarom en op welke wijze Inter Access 
“repeatedly and in a continued manner fails to meet the System Availability during the term 
of the Agreement” in de zin van artikel 15.7 van de Overeenkomst. De enkele verwijzing naar 
“Onderdeel 3 Grieven” (memorie van grieven onder 3.55) is daarvoor te vaag. Voor zover 
Tyco bedoelt te verwijzen naar haar stellingen zoals weergegeven onder 3.6, zijn deze in 
verband met het beroep op artikel 15.7 van de Overeenkomst onvoldoende concreet 
uitgewerkt. Tyco geeft in haar brief van 11 oktober 2007, waarbij zij de Overeenkomst 
ontbindt, bovendien alleen als grond daarvoor het uitstel van de “Go Live” datum. Ook in dat 
licht verdient haar beroep op artikel 15.7 van de Overeenkomst een nadere toelichting, die 
zij niet geeft. Tyco heeft aldus onvoldoende gesteld voor een geslaagd beroep op dat artikel. 
De conclusie is dat ook grief II in principaal appel faalt. 
 
3.11. Voor zover Tyco heeft willen betogen (memorie van grieven onder 17 tot en met 25) 
dat de Overeenkomst niet toelaat dat het systeem werd verhuisd naar het datacentrum van 
IBM, heeft zij dat, na betwisting daarvan door Inter Access (memorie van antwoord onder 
26), onvoldoende toegelicht. Het blijkt ook onvoldoende uit de door haar geciteerde 
artikelen uit de Overeenkomst. Tyco heeft voorts onvoldoende gesteld om te kunnen 
concluderen dat Inter Access heeft ingestemd met ontbinding van de Overeenkomst. 
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Het enkel terugleveren – op verzoek van Tyco - van gegevens en software door Inter Access 
is daartoe onvoldoende. 
 
3.12. Het voorgaande betekent dat de Overeenkomst niet rechtsgeldig is ontbonden en dat 
Tyco deze (alsnog) dient na te komen. Het hof zal dan ook grief III in principaal appel 
behandelen, waarbij Tyco klaagt over de omvang van de door de rechtbank toegekende 
vorderingen van Inter Access. 
 
3.13. Tyco wijst bij deze grief op productie 20 bij memorie van grieven en voert aan dat 
daaruit blijkt dat Inter Acces ofwel dubbel heeft gefactureerd ofwel zaken in rekening heeft 
gebracht die zij nimmer heeft verricht. Inter Access betwist de inhoud van de productie, 
wijst erop dat het gaat om een door Tyco zelf opgemaakte excelsheet, en voert aan dat Tyco 
niet eerder dan bij haar memorie van grieven en dus niet binnen bekwame tijd heeft 
geklaagd over de inhoud en hoogte van de facturen. Het hof overweegt naar aanleiding van 
deze stellingen het volgende. Inter Access factureerde, zo begrijpt het hof uit haar 
inleidende dagvaarding onder 24, over de maanden juli tot en met december 2007 conform 
de Overeenkomst alsmede voor werkzaamheden en diensten die Tyco additioneel had 
verzocht. Inter Access heeft terecht erop gewezen dat Tyco voor het eerst in het 
onderhavige hoger beroep heeft geklaagd over de inhoud en hoogte van de facturen. Tyco 
kan thans niet volstaan met het enkel opsommen (in haar productie) van werkzaamheden 
die volgens haar reeds in het bij de Overeenkomst afgesproken forfaitaire maandbedrag 
waren verdisconteerd, werkzaamheden die volgens haar door fouten van Inter Access waren 
veroorzaakt en werkzaamheden waarbij volgens haar de gefactureerde tijd niet in 
verhouding staat tot het verrichte werk. Tyco betwist daarmee immers niet of onvoldoende 
concreet dat Inter Access de gefactureerde werkzaamheden heeft verricht en stelt 
onvoldoende om te kunnen concluderen dat de afzonderlijk gefactureerde werkzaamheden 
reeds in het forfaitaire maandbedrag waren inbegrepen. Voor zover Tyco met haar 
opsomming een beroep doet op gebreken in geleverde prestaties, strandt dat beroep op het 
ontbreken van een protest van haar zijde binnen bekwame tijd. Tyco heeft niet toegelicht 
waarom zij niet eerder dan bij dit hoger beroep over de facturen heeft geklaagd, terwijl dat 
gelet op het tijdsverloop wel op haar weg had gelegen. Het hof stelt voorts vast dat Tyco niet 
klaagt over de hoogte van het forfaitaire bedrag dat Inter Access met de onderhavige 
facturen bij haar in rekening brengt. Het hof acht gelet op een en ander, evenals de 
rechtbank, de vordering betreffende betaling van de facturen toewijsbaar. De grief van Tyco 
faalt wat dit aangaat. 
 
3.14. Voor zover de grief betrekking heeft op het door de rechtbank toegewezen bedrag aan 
gederfde inkomsten, overweegt het hof het volgende. Inter Access stelt dat Tyco haar op 
grond van de Overeenkomst over de maanden januari tot en met oktober 2008 maandelijks 
verschuldigd is een bedrag van € 27.392,18, en dus in totaal – zoals zij vordert - een bedrag 
van € 273.921,80. Zij wijst in hoger beroep nadrukkelijk erop dat zij de gederfde inkomsten - 
evenals overigens de betaling van de facturen - vordert bij wijze van nakoming van de 
Overeenkomst. Het hof passeert de stellingen van Tyco voor zover deze betrekking hebben 
op de wijze waarop volgens haar schade dient te worden berekend en voor zover deze 
betrekking hebben op de plicht van Inter Access tot schadebeperking. 
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Inter Access vordert immers - overigens terecht, nu geen sprake is van een rechtsgeldige 
ontbinding - nakoming van de Overeenkomst. Tyco dient dan ook de maandtermijnen te 
voldoen. Daaraan doet niet af dat Inter Access heeft bespaard of heeft kunnen besparen op 
vaste of variabele kosten. 
 
3.15. Tyco stelt voorts dat Inter Acces niet de maandtermijnen kan vorderen die zijn 
overeengekomen voor de “Operational Phase 1b” omdat het project is blijven steken in 
“Development Phase I”. Inter Access heeft immers nimmer een omgeving opgeleverd die 
stabiel functioneerde en goed presteerde. Het verschuldigde bedrag kan dan ook maximaal 
het voor de ontwikkelingsfase overeengekomen bedrag van € 11.288,-, per maand of zonder 
“pay as you use” € 7.657,85 per maand bedragen, aldus Tyco. Inter Acces stelt daar 
tegenover dat, voor zover “Operational Phase Ib” al niet zou zijn bereikt, dit aan Tyco is te 
wijten omdat zij heeft nagelaten de productieomgeving in gebruik te nemen. Het hof is van 
oordeel dat Inter Acces onder de gegeven omstandigheden recht heeft op het maandbedrag 
dat is overeengekomen voor de “Operational Phase Ib”. Tyco heeft, zoals uit het voorgaande 
volgt, met haar brief van 11 oktober 2007 ten onrechte een einde gemaakt aan de uitvoering 
van de Overeenkomst door Inter Access en aldus Inter Acces ten onrechte niet in de 
gelegenheid gesteld “Operational Phase Ib” op te leveren. Gesteld noch gebleken is dat Inter 
Acces niet in staat zou zijn geweest in elk geval per januari 2008 deze fase van het project op 
te leveren. Het hof gaat dan ook voorbij aan de stelling van Tyco. 
 
3.16. Tyco voert bij de onderhavige grief nog aan dat Inter Access haar vordering heeft 
beperkt tot (en niet tot en met) oktober 2008 zodat geen tien maar negen maandbedragen 
dienen te worden toegewezen. Het hof ziet aanleiding dit onderdeel van de grief te 
behandelen in samenhang met grief II in incidenteel appel. Inter Access stelt zich bij die grief 
op het standpunt dat de rechtbank de door haar gevorderde beëindigingvergoeding van 
€ 35.000,- ten onrechte heeft afgewezen. Het hof overweegt als volgt. Inter Access heeft bij 
haar inleidende dagvaarding (onder 35 tot en met 38) gesteld dat de Overeenkomst door 
Tyco op zijn vroegst kon worden beëindigd tegen 1 oktober 2008 en dat zij haar vordering 
wenst te beperken in die zin dat van een beëindiging tegen die datum wordt uitgegaan. Tyco 
is haar alsdan verschuldigd de overeengekomen maandtermijnen tot die datum en de 
overeengekomen beëindigingvergoeding van € 35.000,-, aldus Inter Access. Tyco op haar 
beurt betwist niet dat de datum waartegen zij voor het eerst kon beëindigen 1 oktober 2008 
was en evenmin dat zij alsdan voormelde maandtermijnen en beëindigingvergoeding aan 
Inter Acces verschuldigd zou zijn. 
Vanwege dit een en ander zijn, met gelet op wat het hof onder 3.15 en 3.16 heeft 
overwogen, de door Inter Access op grond van nakoming gevorderde maandtermijnen tot 1 
oktober 2008 toewijsbaar, evenals de beëindigingvergoeding van € 35.000,=. Wat betreft die 
vergoeding is niet van belang dat geen sprake is van een daadwerkelijke beëindiging tegen 
die datum, zoals Tyco stelt. Tyco heeft immers niet aangevoerd dat zij de Overeenkomst had 
kunnen beëindigen zonder een dergelijke vergoeding verschuldigd te worden. Tyco wijst wel 
terecht erop dat zij bij een beëindiging tegen 1 oktober 2008 slechts negen maandtermijnen 
(januari tot en met september 2008) dienen te worden toegewezen en niet de gevorderde 
tien maandtermijnen. 
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Wat dat laatste betreft slaagt grief III in principaal appel. Deze faalt voor het overige. Grief II 
in incidenteel appel slaagt. Toewijsbaar is derhalve € 246.529,62 (in plaats van € 273.921,80) 
aan maandtermijnen en € 35.000,= aan beëindigingvergoeding. 
 
3.17. Grief I in incidenteel appel luidt dat de rechtbank de vordering van Inter Acces ter zake 
van tevergeefs gedane investeringen ad € 146.597,50 ten onrechte heeft afgewezen. Inter 
Acces stelt bij haar grief dat zij dit bedrag heeft geïnvesteerd in hardware om de verhuizing 
van de productieomgeving naar haar eigen datacenter mogelijk te maken. Tyco stemde daar 
in het gesprek van 1 oktober 2007 mee in en drong daar zelfs op aan. Inter Access voert aan 
dat hardware in drie jaar wordt afgeschreven en dat de gevorderde facturen (en, naar het 
hof begrijpt: de eveneens gevorderde maandtermijnen) deze investeringen slechts voor een 
jaar en dus maar voor één derde deel kunnen dekken. 
Tyco stelt hier tegenover dat zij reeds heeft betaald voor de opbouw van een 
productieomgeving door Inter Access en dat van extra kosten geen sprake is. Zij stelt voorts 
dat zij voor de investeringen in elk geval geen “prior approval” als bedoeld in de 
Overeenkomst heeft gegeven zodat zij ter zake niets verschuldigd is. Voor zover extra kosten 
zijn gemaakt, dienen deze gelet op de omstandigheden in redelijkheid voor rekening van 
Inter Acces te blijven, aldus nog steeds Tyco. Het hof overweegt naar aanleiding van deze 
grief het volgende: 
Inter Acces heeft niet uitdrukkelijk gesteld, en het is evenmin uit haar stellingen af te leiden, 
dat partijen (bij de Overeenkomst of later) hebben afgesproken dat Tyco de gestelde - 
overigens niet onderbouwde - kosten van de verhuizing naar het datacentrum van Inter 
Access zou dragen. Inter Access voert in haar inleidende dagvaarding onder 33 aan dat de 
investeringen, gelet op de weigering van Tyco om verdere diensten conform de 
overeenkomst af te nemen, tevergeefs zijn gedaan en dat zij daardoor niet in staat is 
geweest deze terug te verdienen. Die stelling is onvoldoende om als grond te dienen voor 
toewijzing van de onderhavige vordering. Het komt immers voor risico van Inter Access 
indien zij, in het geval dat Tyco de Overeenkomst - in dit geval: alsnog, door toewijzing van 
de desbetreffende vorderingen van Inter Access - geheel nakomt, haar investeringen niet 
terugverdient. De enkele omstandigheid dat Tyco eerst aandringt op nakoming door Inter 
Access en vervolgens zelf de Overeenkomst (voortijdig) beëindigt, maakt dat niet anders. 
Ook indien Tyco de Overeenkomst niet voortijdig maar per 1 oktober 2008 had beëindigd, 
had Inter Access immers voor de door haar opgevoerde kosten gestaan. Inter Access heeft 
bovendien onvoldoende duidelijk gemaakt dat, laat staan in welke mate, haar investeringen 
niet worden gedekt met de door Tyco reeds betaalde en ingevolge dit arrest nog te betalen 
maandtermijnen en de beëindigingvergoeding. Voor zover Inter Access wil betogen dat Tyco, 
ook als zij de Overeenkomst alsnog nakomt, onrechtmatig heeft gehandeld en dat zij, Inter 
Access, daardoor schade lijdt, licht zij dat onvoldoende concreet toe. Daartoe is 
onvoldoende de stelling dat Tyco parallel aan de verhuizing naar het datacentrum van Inter 
Access bezig was een eigen datacentrum in te richten. De grief faalt. 
 
3.18. Grief III in incidenteel appel, welke zich richt tegen de afwijzing van de vordering inzake 
de opdracht aan Asaba-InTrust, deelt dit lot. Ook deze vordering ontbeert een voldoende 
grondslag. Partijen zijn niet overeengekomen dat Tyco deze kosten zal dragen en niet is 
gebleken dat deze kosten het gevolg zijn van onrechtmatig handelen van Tyco. De grief faalt. 
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3.19. De rechtbank heeft de door Inter Access gevorderde buitengerechtelijke kosten bij 
gebrek aan onderbouwing afgewezen. Tegen deze beslissing richt zich grief IV in incidenteel 
appel. Het hof overweegt dat Tyco ook in hoger beroep betwist dat Inter Access 
buitengerechtelijke kosten heeft gemaakt en dat Inter Acces vervolgens nalaat haar 
vordering te onderbouwen. De grief faalt dan ook. 
 
3.20. Partijen hebben geen bewijs aangeboden van voldoende concrete feiten die tot andere 
beslissingen zouden kunnen leiden dan hiervoor genomen. 
 
3.21. De slotsom is dat grief III in principaal appel deels slaagt en voor het overige faalt, dat 
grief II in incidenteel appel slaagt en dat de overige grieven falen. Het bestreden vonnis zal 
worden vernietigd voor zover Tyco daarbij (in het dictum onder 5.2) is veroordeeld tot 
betaling van € 273.921,80 met wettelijke rente vanaf 20 maart 2008. Tyco zal in plaats 
daarvan worden veroordeeld tot betaling van € 246.529,62 (negen maandtermijnen van 
€ 27.392,18), met wettelijke rente vanaf 20 maart 2008, en € 35.000,- aan 
beëindigingvergoeding, met wettelijke rente vanaf 1 oktober 2008. Het bestreden vonnis zal 
voor het overige worden bekrachtigd. 
Tyco zal als de daarin grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de 
proceskosten van het principaal hoger beroep. Inter Acces zal als de daarin grotendeels in 
het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het incidenteel hoger 
beroep. 
 
4 Beslissing 
Het hof: 
vernietigt het vonnis waarvan beroep, voor zover Tyco daarbij (onder 5.2) is veroordeeld tot 
betaling van € 273.921,80, te vermeerderen met wettelijke rente vanaf 20 maart 2008 tot 
aan de datum van algehele betaling; 
en [in zoverre] opnieuw rechtdoende: 
 
veroordeelt Tyco tot betaling van € 246.529,62, te vermeerderen met wettelijke rente vanaf 
20 maart 2008 tot aan de datum van algehele betaling, en € 35.000,-, te vermeerderen met 
wettelijke rente vanaf 1 oktober 2008 tot aan de datum van algehele betaling; 
bekrachtigt het vonnis waarvan beroep voor het overige; 
 
veroordeelt Tyco in de kosten van het geding in principaal hoger beroep, tot op heden aan 
de zijde van Inter Access begroot op € 4.713,- aan verschotten en € 11.685 voor salaris en op 
€ 131,- voor nasalaris, te vermeerderen met € 68,- voor nasalaris en met de kosten van het 
betekeningsexploot, ingeval niet binnen veertien dagen is voldaan aan de bij dit arrest 
uitgesproken veroordeling(en) en betekening van dit arrest heeft plaatsgevonden, dit alles te 
vermeerderen met wettelijke rente vanaf 14 dagen na dagtekening van dit arrest tot de 
voldoening; 
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veroordeelt Inter Access in de kosten van het geding in incidenteel hoger beroep, tot op 
heden aan de zijde van Inter Access begroot op € 5.842,50 voor salaris, te vermeerderen met 
wettelijke rente vanaf 14 dagen na dagtekening van dit arrest tot de voldoening; 
verklaart dit arrest tot zover uitvoerbaar bij voorraad; 
wijst het meer of anders gevorderde af. 
 
Dit arrest is gewezen door mrs. D. Kingma, R.J.M. Smit en J.F.M. Strijbos, en is in het 
openbaar uitgesproken op 9 juli 2013 door de rolraadsheer.  
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Rechtbank Rotterdam 7 augustus 2013 (ICT Automatisering/Zurich) 
 
Geschil over de dekking onder de ICT-aansprakelijkheidsverzekering. Schade die 
verband houdt met het verlenen van financiële diensten (administratieve 
werkzaamheden) te behoeve van een joint-venture.  Vordering tot veroordeling 
van verzekeraar tot vergoeding van de schade. Verzekeraar stelt zich op het 
standpunt dat schade voortvloeit uit activiteiten die niet vallen onder de 
verzekerde hoedanigheid. Vordering afgewezen.  
 
Uitspraak 
 
vonnis 
RECHTBANK ROTTERDAM 
Team handel 
zaaknummer / rolnummer: C/10/417790 / HA ZA 13-154 
Vonnis van 7 augustus 2013 
in de zaak van 
de naamloze vennootschap  
ICT AUTOMATISERING N.V., 
gevestigd te Barendrecht, 
eiseres, 
advocaat mr. P.M. Leerink, 
tegen 
de rechtspersoon naar vreemd recht 
ZURICH INSURANCE PLC, 
gevestigd te Dublin (Ierland), mede kantoorhoudende te ‘s-Gravenhage, 
gedaagde, 
advocaat mr. F. van der Woude. 
Partijen zullen hierna ICT en Zurich genoemd worden. 
 
1 De procedure 
1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: 
 het tussenvonnis van 17 april 2013 en de daaraan ten grondslag liggende 
 processtukken; 
 het proces-verbaal van comparitie, gehouden op 6 juni 2013; 
 de brief van mr. Van der Woude van 26 juni 2013. 
 
1.2. Naar aanleiding van voormelde brief van mr. Van der Woude wordt het proces-verbaal 
van comparitie als volgt gewijzigd gelezen. 
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In de verklaring van mr. Van der Woude (weergegeven op pagina 3 en 4 van het proces-
verbaal) wordt na de zin “Zurich heeft geen uitgesplitste Nederlandse omzetopgave van ICT 
ontvangen.” ingevoegd “Er is ook geen bewijs geleverd dat die wel aan Aon zou zijn 
verstrekt. In de procedure is die uitgesplitste opgave niet overgelegd.” 
 
Voor het overige geeft de brief van mr. Van der Woude van 26 juni 2013 de rechtbank geen 
aanleiding tot aanpassing en/of aanvulling van het proces-verbaal van comparitie. 
 
1.3. Ten slotte is vonnis bepaald. 
 
2 De vaststaande feiten 
2.1. ICT ontwikkelt software en implementeert die software bij grote(re) bedrijven. In 2003 
zijn ICT en Holland Railconsult B.V. (hierna: HR) een joint venture aangegaan. Deze 
samenwerking is vormgegeven in een gezamenlijke vennootschap, Intraffic B.V. (hierna: 
Intraffic), waarvan ICT en HR ieder vijftig procent van de aandelen houden.  
 
2.2. ICT en Intraffic hebben op 23 september 2003 een overeenkomst administratieve 
dienstverlening gesloten. Op grond van deze overeenkomst rust op ICT de verplichting om 
de financiële administratie van Intraffic te voeren. De diensten die ICT in het kader van deze 
overeenkomst voor Intraffic zou gaan verrichten betreffen, kort gezegd: 
a) administratie kas en bank; 
b) administratie vorderingen, opbrengsten en kosten; 
c) debiteuren- en crediteurenadministratie; 
d) salarisadministratie, inclusief sociale premies en loonheffing; 
e) grootboekwerkzaamheden, waarderingen van balansposten; 
f) verzorgen van BTW-administratie; 
g) verzorgen van interne maandrapportages ten behoeve van de directie; 
h) opstellen van kwartaalcijfers; 
i) samenstellen van de jaarrekening; 
j) verzorgen van vennootschapsbelasting. 
 
2.3. In de periode van 8 februari 2008 tot en met 12 januari 2009 heeft een werknemer van 
ICT, die onder meer verantwoordelijk was voor het betalingsverkeer binnen de administratie 
van Intraffic, diverse betalingen, bestemd voor crediteuren van Intraffic, overgeboekt naar 
zijn eigen rekening. Het gaat in totaal om een bedrag van € 2.142.002,57. 
 
2.4. Intraffic heeft ICT bij brief van 6 februari 2009 aansprakelijk gesteld voor de schade die 
zij lijdt als gevolg van voormelde fraude.  
 
2.5. ICT had ten tijde van de onder 2.3 bedoelde fraude op de polisvoorwaarden van Aon 
een aansprakelijkheidsverzekering gesloten met Zurich als risicodrager. Het gaat om een 
verzekeringsovereenkomst met de naam “Aansprakelijkheidsverzekering IT” met 
[polisnummer]. Deze verzekering biedt onder meer dekking voor het risico van zuivere 
vermogensschade tot een bedrag van € 10.000.000,= met een eigen risico van  
€ 100.000,=.  
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2.6. In een door ICT ten behoeve van voormelde verzekering ingevuld en op 19 november 
2002 ondertekend aanvraagformulier worden door ICT de te verzekeren diensten genoemd 
op het gebied van informatie- en communicatietechnologie die zij aan derden/cliënten 
levert. Het gaat om: 
- 20-25% 20-25% maatwerk software 
- 20-25% 0-1% consulting 
- 20-25% 0-1% systeem integratie 
- 20-25% 2-3% onderhoud en service 
- 20-25% 70-75% detachering 
- 20-25% 0-1% web hosting 
- 20-25% 0-1% web design 
- 20-25% 0-1% internet portal 
 
2.7. De op de verzekering van toepassing zijnde polisvoorwaarden houden voor zover van 
belang het volgende in: 
“11 Overige bepalingen 
11.1 Wijziging van activiteiten 
De premie en voorwaarden gelden voor de activiteiten van verzekerde, zoals in de polis 
vermeld. Indien deze activiteiten in belangrijke mate worden gewijzigd, zijn partijen bevoegd 
een verandering van premie of voorwaarden aan de orde te stellen. De verzekeringnemer zal 
verzekeraars binnen 3 maanden van deze wijziging op de hoogte stellen; de dekking blijft 
echter onverminderd van kracht. 
(…) 
RUBRIEK II ZUIVERE VERMOGENSSCHADE 
 
15 Begripsomschrijvingen 
15.1 
Verzekerden 
15.1.1 
Verzekerden zijn: 
15.1.1.1 de verzekeringnemer, waaronder mede te verstaan de vennoten, maten, 
bestuurders en commissarissen; 
15.1.1.2 andere mede als verzekerde opgenomen natuurlijke of rechtspersonen, waaronder 
mede te verstaan de vennoten, maten, bestuurders en commissarissen; 
15.1.1.3 ondergeschikten van de verzekerden genoemd in art. 15.1.1.1 en 15.1.1.2, alsmede 
andere niet zelfstandig een bedrijf uitoefenende personen voor wie de verzekerden 
aansprakelijk zijn, indien en voor zover het werkzaamheden betreft die zij voor die 
verzekerden hebben verricht. 
15.2 
Aanspraak 
Onder aanspraak wordt verstaan de aanspraak tot vergoeding van schade die jegens de 
verzekerde is ingesteld op grond van een fout. Meer aanspraken in verband met een fout 
worden als één aanspraak beschouwd. 
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15.3 
Fout 
Onder fout wordt verstaan vergissingen, onachtzaamheden, verzuimen, onjuiste adviezen en 
dergelijke, alsmede alle andere handelingen en nalatigheden, waaruit een aanspraak 
voortvloeit. Fouten al dan niet door meer verzekerden begaan, die met elkaar verband 
houden of uit elkaar voortvloeien worden als één fout beschouwd. 
 
16 Dekking 
16.1 
Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid van verzekerde voor door derden geleden 
zuivere vermogensschade. 
(…) 
VA921-008 ACTIVITEITEN 
De activiteiten van verzekerde(n) zijn: 
Automatiseringsbedrijf, zulks met alle daarbij en daartoe behorende werkzaamheden, een 
en ander in de ruimste zin. 
(…) 
VX981-003 ANDERE VERZEKERDEN 
In aanvulling op art. 12.1 en art. 15.1 van de op het polisblad van toepassing verklaarde 
verzekeringsvoorwaarden, zijn eveneens verzekerden alle rechtspersonen en/of 
vennootschappen dan wel soortgelijke lichamen naar Nederlands of vreemd recht, vanaf het 
moment dat verzekeringnemer daarin al dan niet rechtstreeks voor 50% of meer 
deelneemt.” 
 
2.8. ICT heeft in verband met de onder 2.3 bedoelde fraude een bedrag van in totaal  
€ 2.162.304,48 aan Intraffic vergoed.  
 
3 Het geschil 
3.1. ICT vordert, samengevat en zakelijk weergegeven, (i) een verklaring voor recht dat 
Zurich gehouden is om onder de verzekering aan ICT dekking te verlenen voor de door ICT 
van Intraffic ontvangen aansprakelijkstelling van 6 februari 2009 (2.4), alsmede (ii) 
veroordeling van Zurich tot betaling van € 2.162.304,58 (2.8), een en ander vermeerderd 
met rente en kosten. 
 
3.2. Zurich voert verweer, dat strekt tot afwijzing van de vordering, met veroordeling van ICT 
in de proceskosten.  
 
3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. 
 
4 De beoordeling 
4.1. In deze procedure gaat het, in essentie, om de vraag of de aansprakelijkheid van ICT 
voor de schade die het gevolg is van de onder 2.3 bedoelde fraude, voor welke schade ICT 
aansprakelijk is gehouden door Intraffic, is gedekt onder de door ICT bij Zurich gesloten 
aansprakelijkheidsverzekering. 
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4.2. ICT legt aan haar vordering, die gebaseerd is op nakoming, ten grondslag dat op grond 
van de verzekeringsovereenkomst dekking bestaat voor haar aansprakelijkheid jegens 
Intraffic wegens de onder 2.3 bedoelde fraude. Volgens ICT is haar aansprakelijkheid jegens 
Intraffic gebaseerd op het tekortschieten in haar contractuele verplichtingen jegens Intraffic 
om de financiële administratie van Intraffic te voeren (2.2). 
 
4.3. Zurich betwist dat de aanspraak van Intraffic jegens ICT onder de polis is gedekt, 
daartoe, samengevat en zakelijk weergegeven, stellende dat (i) Intraffic (mede)verzekerde 
(en geen derde) is op de polis, (ii) financiële dienstverlening geen verzekerde activiteit is en 
(iii) fraude geen fout is in de zin van de polis. Verder stelt Zurich dat ICT niet aansprakelijk is 
jegens Intraffic, althans niet voor een bedrag van € 2.162.304,58.  
 
4.4. In reactie op het verweer van Zurich weerspreekt ICT de stelling van Zurich dat Intraffic 
(mede)verzekerde is op de polis, daartoe, samengevat en zakelijk weergegeven, stellende 
dat zulks nooit de bedoelding van partijen is geweest. In dat verband wijst ICT op de 
volgende, in onderling verband en samenhang te beziene, omstandigheden: 
a. Intraffic heeft eveneens via Aon een nagenoeg identieke eigen 
aansprakelijkheidsverzekering bij Zurich afgesloten ter dekking van haar aansprakelijkheid; 
b. tussen Aon en Zurich is besproken dat Intraffic niet op de verzekering van ICT 
meeverzekerd moest worden maar dat Intraffic een eigen verzekering zou afsluiten; 
c. partijen hebben ook altijd aldus gehandeld. Bij de jaarlijkse opgave van de omzet van 
ICT en meeverzekerde dochterondernemingen ten behoeve van de premiestelling op de 
verzekering van ICT is nooit gevraagd om opgave van de omzet van Intraffic. Deze is ook niet 
opgegeven; 
d. tot 1 januari 2008 stond op de polis van ICT naast clausule VX981-003 nog een 
clausule, te weten clausule VA051-001/10 ‘Andere Verzekerden’, waarin alle 
dochterondernemingen van ICT die meeverzekerd moesten worden op de verzekering van 
ICT met naam zijn genoemd. Intraffic stond daar niet bij. 
 
4.5. In reactie op de stellingen van ICT voert Zurich, samengevat en zakelijk weergegeven, 
het volgende aan. Blijkens de bewoordingen van de polis is Intraffic een verzekerde in de zin 
van de polis, zodat haar aanspraak jegens ICT niet onder de polis van ICT is gedekt, nu 
aanspraken tussen verzekerden onderling zijn uitgesloten. De verzekeringen van ICT en 
Intraffic waren verre van identiek. Aan Zurich is nooit gevraagd of gezegd om, in afwijking 
van wat was overeengekomen en wat ook in de polis staat, althans wat uit de polis volgt, 
toch geen dekking voor Intraffic onder de polis van ICT te verlenen. Zurich heeft geen 
uitgesplitste Nederlandse omzetopgave van ICT ontvangen. Zurich ontving slechts een 
premienota met een opgave van de totaal-omzet van ICT. Geenszins viel daaruit op te maken 
dat Intraffic niet in die omzet is meegenomen, aldus Zurich.  
 
4.6. Gelet op de gemotiveerde betwisting door Zurich staat in deze procedure niet vast dat 
een verzekeringsovereenkomst met de door ICT gestelde inhoud tot stand is gekomen en 
zou in beginsel bewijsvoering aan de orde zijn. Naar het oordeel van de rechtbank is de 
vordering echter op een andere – hierna te bespreken – grond niet toewijsbaar, zodat 
bewijsvoering achterwege kan blijven en het desbetreffende aanbod door of namens ICT zal 
worden gepasseerd. 
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4.7. Zurich betwist de stelling van ICT dat financiële dienstverlening een verzekerde activiteit 
is. ICT is op grond van clausule VA921-008 (2.7) alleen verzekerd in de hoedanigheid van 
automatiseringsbedrijf, een en ander conform de opgegeven diensten zoals vermeld op het 
aanvraagformulier (2.6). Fouten die zijn begaan in de uitoefening van andere activiteiten, 
zoals het voeren van de financiële administratie voor een deelneming, zijn mitsdien niet 
verzekerd, aldus Zurich.  
 
4.8. De rechtbank overweegt als volgt. De vraag of, en zo ja in welke omvang, in een 
verzekeringspolis dekking wordt verleend, dient te worden beantwoord aan de hand van 
hetgeen de verzekeraar en de verzekeringnemer dienaangaande zijn overeengekomen. Dit 
uitgangspunt geldt ook bij de uitleg van een polis die, zoals de onderhavig polis, op de 
assurantiebeurs is gesloten en waarvan de voorwaarden door de makelaar zijn opgesteld 
(een zogenoemde makelaarspolis). Nu gesteld noch gebleken is dat over die voorwaarden 
tussen partijen onderhandeld is, is de uitleg daarvan met name afhankelijk van objectieve 
factoren, zoals de bewoordingen waarin de desbetreffende bepaling is gesteld, gelezen in 
het licht van de polisvoorwaarden als geheel. Daarbij geldt dat nu de verzekering is gesloten 
op de assurantiebeurs, bij de uitleg tevens de ter beurze geldende gebruiken en opvattingen 
dienen te worden betrokken. Voorts dient tot uitgangspunt dat het een verzekeraar vrijstaat 
om in de polisvoorwaarden de grenzen te omschrijven waarbinnen hij bereid is dekking te 
verlenen.  
 
4.9. Vooropgesteld wordt het volgende. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt het 
risico van beroepsfouten en is toegesneden op het risico van de betreffende 
beroepsbeoefenaar zoals blijkt uit de opgave van de activiteiten die ter verzekering worden 
aangeboden. Dekking bestaat dan alleen voor zover de aansprakelijkheidsbepalende 
gedraging valt binnen de overeengekomen activiteiten/verzekerde hoedanigheid.  
 
4.10. De rechtbank is van oordeel dat ICT alleen verzekerd is in de hoedanigheid van 
automatiseringsbedrijf. De rechtbank wijst in dit verband op de aan Zurich ter acceptatie 
voorgehouden en overeengekomen activiteiten (zie het aanvraagformulier; deels 
weergegeven onder 2.6) en de verwijzing naar die activiteiten in polisclausule VA921-008 en 
artikel 11.1 van de polisvoorwaarden (2.7). Het is daarbij wel zo dat de werkzaamheden die 
uit het ontwikkelen en implementeren van software voortvloeien, in ruime mate onder de 
verzekerde activiteiten vallen. Clausule VA921-008 is een bepaling die beschouwd moet 
worden als een nadere omschrijving van de dekking in artikel 16.1 van de polisvoorwaarden. 
Zurich beperkt daarmee dus de dekking tot schade die is veroorzaakt door 
automatiseringsactiviteiten. Zonder nadere toelichting, die ontbreekt, valt niet in te zien dat 
het voeren van een financiële administratie voor een deelneming tot de activiteiten van een 
automatiseringsbedrijf behoort. De omschrijving van de dekking in een 
verzekeringsovereenkomst staat ter vrije bepaling aan de verzekeraar, die op basis van de 
contractsvrijheid zelf mag weten welke verplichtingen hij op zich neemt. Het gaat niet om 
een beding in algemene voorwaarden waarop het toetsingskader van artikel 6:233 BW al 
dan niet bij wege van analogie van toepassing zou kunnen zijn. 
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4.11. Voor zover ICT heeft bedoeld zich voor dat geval te beroepen op dekking ingevolge 
artikel 11.1 van de polisvoorwaarden snijdt die stelling geen hout. Dit artikel voorziet in 
voortzetting van de verzekeringsdekking voor de reeds verzekerde activiteit – het 
automatiseringsbedrijf – in het geval van wijziging van die activiteiten als zodanig. Die 
situatie doet zich hier niet voor. Bovendien kan die bepaling in redelijkheid onmogelijk zo 
worden begrepen dat de dekking zich (mede) zou uitstrekken tot de gewijzigde activiteiten. 
Een redelijke uitleg van de zinsnede “de dekking blijft onverminderd van kracht” brengt mee 
dat als de activiteiten worden gewijzigd de dekking voor de bestaande activiteiten van kracht 
blijft, want over dat risico hebben partijen immers al wilsovereenstemming. Het is niet zo 
dat de gewijzigde activiteiten automatisch worden verzekerd zonder dat Zurich zich daarover 
heeft kunnen uitlaten.  
 
4.12. Dat gegevens omtrent het voeren van de financiële administratie van Intraffic door ICT 
zijn bijgevoegd in het kader van de aanvraag van de eigen polis van Intraffic, brengt niet 
zonder meer mee dat daarmee de dekking onder de polis van ICT is uitgebreid.  
Daarbij is meegewogen dat in de hoeveelheid overgelegde stukken slechts één zin verwijst 
naar het voeren van financiële administratie van Intraffic door ICT. Zurich hoefde daaruit niet 
af te leiden dat ICT wilde dat die activiteiten werden meeverzekerd onder de polis van ICT. 
Gesteld noch gebleken is dat ICT, althans Aon, bij Zurich een expliciet verzoek heeft 
ingediend om ook financiële dienstverlening een verzekerde activiteit te maken en onder de 
dekking van de polis van ICT te brengen.  
 
4.13. Voor de vraag of ICT een beroep van Zurich op de hier bedoelde polisvoorwaarden en -
clausule kan afweren met de stelling dat het zeer onwaarschijnlijk is dat Zurich dekking voor 
deze relatief beperkte administratiewerkzaamheden voor Intraffic onder de lopende 
aansprakelijkheidsverzekering zou hebben geweigerd of andere voorwaarden zou hebben 
gesteld, is relevant dat sprake is van een primaire dekkingsomschrijving. Dat het in de rede 
zou liggen een dergelijke omschrijving elders (lees: eerder) in de polisvoorwaarden op te 
nemen, doet daaraan niet af (nog daargelaten dat het hier makelaarsvoorwaarden betreft). 
Een beroep daarop kan, behoudens bijzondere omstandigheden, die zijn gesteld noch 
gebleken, niet worden afgeweerd met het argument dat de verzekeraar - kort gezegd - geen 
nadeel ondervindt. Een andere opvatting zou afbreuk doen aan de contractsvrijheid van de 
verzekeraar, in die zin dat de verzekeraar gedwongen wordt om evenementen die hij 
kennelijk niet wenst te verzekeren, toch onder de dekking te laten vallen.  
 
4.14. Daarnaast is van belang dat ICT op deze beperking in de dekking bedacht had kunnen 
en moeten zijn. Er zijn geen bijzondere feiten of omstandigheden gesteld of gebleken op 
grond waarvan in dit geval geoordeeld zou kunnen worden dat ICT aan de onderhavige 
polisbepalingen een andere dan de hiervoor besproken betekenis heeft mogen toekennen. 
Hierbij is in aanmerking genomen dat eventuele uitlatingen van de zijde van haar makelaar, 
Aon, niet zijn toe te rekenen aan Zurich en om deze reden geen betekenis hebben bij de 
vaststelling van de omvang van de dekking.  
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4.15. Uit het voorgaande volgt dat de rechtbank het verweer van Zurich honoreert. Het 
voeren van een financiële administratie behoort niet tot de verzekerde activiteiten en de 
onderhavige verzekering biedt derhalve geen dekking voor de door ICT geclaimde schade. 
Nu de vordering reeds op deze grond niet toewijsbaar is, blijven alle overige stellingen en 
verweren van partijen onbesproken.  
 
4.16. ICT zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten, tot 
op heden aan de zijde van Zurich begroot op: 

- griffierecht € 3.715,00 
- kosten advocaat € 6.422,00 + (2 pnt x tarief € 3.211,00)  
- Totaal € 10.137,00 

 
4.17. De gevorderde nakosten zullen worden toegewezen op de wijze zoals hierna vermeld.  
 
5 De beslissing 
De rechtbank 
5.1. wijst de vordering van ICT af; 
 
5.2. veroordeelt ICT om de kosten van dit geding, aan de zijde van Zurich tot dusverre 
begroot op € 10.137,00, aan Zurich te betalen; 
 
5.3. veroordeelt ICT tevens in de nakosten aan de zijde van Zurich, forfaitair begroot op € 
131,00 aan salaris advocaat; 
 
5.4. bepaalt dat, indien en voor zover ICT niet binnen veertien dagen na aanschrijving aan de 
proceskostenveroordeling heeft voldaan en het vonnis om die reden door Zurich aan ICT is 
betekend, de nakosten worden vermeerderd met een bedrag van € 68,00 aan salaris 
advocaat en met de explootkosten van de betekening van dit vonnis.  
 
Dit vonnis is gewezen door mr. K.A. Baggerman en in het openbaar uitgesproken op 
7 augustus 2013  
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Rechtbank ’s-Hertogenbosch 31 januari 2013 (Veilingdeurwaarder.nl) 
 
Toewijzing van het verzoek van eiser gegrond op artikel 35 van de Wet 
bescherming persoonsgegevens (Wbp) tot het doen van de mededeling van de  
persoonsgegevens die van eiser worden verwerkt alsmede van de doeleinden 
van de verwerking, de categorieën van de gegevens waarop de verwerking 
betrekking heeft en de categorieën van ontvangers van deze gegevens alsmede 
de beschikbare herkomst van de gegevens en onder overlegging van de 
stukken. 
 
Uitspraak 
 
beschikking 
RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH 
Sector civiel recht 
zaaknummer / rekestnummer: 252880 / EX RK 12-184 
Beschikking van 31 januari 2013 
in de zaak van 
[eiser], 
wonende te [woonplaats], 
verzoekster, 
gemachtigde W.E. van Bentem te Garrelsweer, 
tegen 
1. vennootschap onder firma 
VEILINGDEURWAARDER.NL, 
gevestigd te 's-Hertogenbosch, 
alsmede haar vennoten: 
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
ROCAYV B.V., 
gevestigd te Vught, 
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
GERECHTSDEURWAARDERSKANTOOR HERTOGSTAD B.V., 
gevestigd te 's-Hertogenbosch, 
4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
MERLIJNINCAS B.V., 
gevestigd te 's-Hertogenbosch, 
5. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
TIJMA BEHEER B.V., 
gevestigd te 's-Hertogenbosch, 
verweersters, 
advocaat mr. S.F. Besselink te Amsterdam. 
Partijen zullen hierna respectievelijk [eiser] en Veilingdeurwaarder worden genoemd. 
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1. De procedure 
Het verloop van de procedure blijkt uit: 
- het verzoekschrift 
- het verweerschrift 
- de mondelinge behandelingen van 27 november 2012 en 18 december 2012. 
 
2. De feiten 
2.1. Veilingdeurwaarder is houdster van de website www.veilingdeurwaarder.nl (hierna: de 
website). Op de website kunnen gerechtsdeurwaarders en (gemeentelijke) 
belastingdeurwaarders advertenties plaatsen ter aankondiging van de executoriale verkopen 
waarmee zij zijn belast. Geïnteresseerden worden van op de website geplaatste advertenties 
op de hoogte gesteld door middel van een e-mailservice of een tweet, waarin een link is 
geplaatst waarmee de advertentie kan worden geopend. Indien de executoriale verkoop een 
auto betreft, worden door Veilingdeurwaarder RDW-gegevens opgehaald en wordt 
automatisch een advertentietitel aangemaakt, waarin die RDW-gegevens worden 
opgenomen. 
 
2.2. Door een gerechtsdeurwaarder verbonden aan het kantoor van Johan van Ras & Joost 
Hanegraaf gerechtsdeurwaarders en incassospecialisten BV te Helmond (hierna: de 
deurwaarder) is op 2 april 2012 te laste van [eiser] beslag gelegd op een auto. De 
deurwaarder heeft van de openbare veiling van die auto melding gemaakt door publicatie 
daarvan op de website. In de geplaatste advertentie is, naast het kenteken en andere 
gegevens van de auto, de plaats waar de verkoop zal plaatsvinden en de naam van [eiser] 
opgenomen. 
 
2.3. Op 3 september 2012 heeft [eiser] Veilingdeurwaarder verzocht om een overzicht en 
afschrift van alle haar betreffende persoonsgegevens hoe ook genaamd en in welke vorm 
dan ook door Veilingdeurwaarder verwerkt, alsmede de beschikbare informatie over de 
herkomst van deze gegevens. Verder verzocht [eiser] om een overzicht van degene aan wie 
door of namens Veilingdeurwaarder persoonsgegevens zijn verstrekt. 
 
2.4. Bij brief van 5 september 2012 heeft Veilingdeurwaarder [eiser] verwezen naar de 
deurwaarder omdat deze verantwoordelijk is voor de inhoud van de op de website 
geplaatste advertentie. 
 
3. Het verzoek 
[eiser] verzoekt de rechtbank - samengevat - 
1. Veilingdeurwaarder hoofdelijk te veroordelen om binnen vier weken na betekening van 
deze beschikking aan [eiser] schriftelijk mede te delen of door Veilingdeurwaarder 
persoonsgegevens van [eiser] zijn verwerkt en/of nog worden verwerkt met bepaling dat 
a. de schriftelijke mededeling een volledig overzicht van de [eiser] betreffende gegevens 
dient te bevatten; 
b. de schriftelijke mededeling de doeleinden van de verwerking, de categorieën gegevens 
waarop de verwerking betrekking heeft, alle ontvangers van deze gegevens, alsmede de 
beschikbare herkomst van de gegevens dient te vermelden; 
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2. Veilingdeurwaarder hoofdelijk te veroordelen om binnen vier weken na betekening van 
deze beschikking aan [eiser] af te geven: 
a. een fotokopie van alles stukken waarover Veilingdeurwaarder beschikt en die [eiser] 
betreffende persoonsgegevens bevatten; 
b. een afdruk in begrijpelijke en leesbare vorm van alle elektronisch vastgelegde 
documenten en gegevens, e-mails daaronder begrepen, die betrekking hebben op [eiser]; 
3. 1. en 2. onder verbeurte van een dwangsom van € 5.000,- per dag; 
4. met veroordeling in de proceskosten. 
3.1. [eiser] legt aan haar verzoek ten grondslag dat Veilingdeurwaarder haar betreffende 
persoonsgegevens verwerkt door deze op de website te plaatsen en vervolgens 
geïnteresseerden van de op de website geplaatste advertentie op de hoogte te stellen door 
middel van een e-mailservice of een tweet, waardoor die geïnteresseerden door op een link 
te klikken direct in de advertentie komen waarin de naam van [eiser] en het kenteken van de 
auto zijn vermeld. 
3.2. [eiser] wenst met name inzage in de lijst met geïnteresseerden die via de e-mailservice, 
dan wel via een tweet van de haar betreffende advertentie op de hoogte zijn gesteld, naar zij 
stelt om te kunnen beoordelen of het verstrekken van gegevens door Veilingdeurwaarder 
rechtmatig is gebeurd. 
 
4. De beoordeling 
4.1. Het verzoek van [eiser] is gegrond op artikel 35 van de Wet bescherming 
persoonsgegevens (Wbp). Op grond van dit artikel heeft de betrokkene het recht zich tot de 
verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens te wenden met het verzoek 
om hem mede te delen of hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Indien 
persoonsgegevens worden verwerkt, moet de verantwoordelijke tevens een overzicht geven 
van het doel van de verwerking, de (categorieën) van gegevens waarop de verwerking 
betrekking heeft en de (categorieën) van ontvangers, alsmede informatie over de herkomst 
van de gegevens. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is ingevolge 
artikel 1 onder d van de Wbp diegene die doel en middelen voor de verwerking van 
persoonsgegevens vaststelt. Blijkens de door het College Bescherming Persoonsgegevens 
(CBP) opgestelde artikelsgewijze toelichting is daarbij van belang de vraag wie uiteindelijke 
bepaalt of er gegevens worden verwerkt en zo ja, welke verwerking van welke 
persoonsgegevens en voor welk doel. Tevens is van belang wie beslist over de middelen voor 
verwerking; de vraag op welke wijze de gegevensverwerking zal plaatsvinden. 
 
4.2. [eiser] stelt dat Veilingdeurwaarder verantwoordelijke is in de zin van de Wbp omdat 
Veilingdeurwaarder persoonsgegevens op de website plaatst, deze aanvult met RDW-
gegevens en vervolgens toegankelijk maakt voor het publiek. Ook het verzenden van e-mails 
waarvan de ontvanger met één muisklik, en tweets waarvan de lezer met twee muisklikken 
de advertentie kan openen, is het verwerken van persoonsgegevens. 
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4.3. Veilingdeurwaarder heeft ondermeer als verweer gevoerd dat zij geen 
verantwoordelijke is in de zin van de Wbp omdat niet zij het doel en de middelen van de 
publicatie vaststelt, maar de deurwaarder. Veilingdeurwaarder wijst erop dat de 
deurwaarder de wettelijke plicht heeft om openbare verkopen te publiceren, welke 
publicatie ten doel heeft kenbaarheid aan de verkoop te geven teneinde een zo groot 
mogelijke opbrengst te behalen. Het is de deurwaarder die bepaalt of een voorgenomen 
verkoop op de website of elders wordt gepubliceerd, en het is de deurwaarder die bepaalt 
welke gegevens in de advertentie worden vermeld. Dat de RDW-gegevens worden 
opgehaald en in de advertentietitel worden verwerkt heeft enkel als doel die 
advertentietitels uniform weer te geven. 
 
4.4. De rechtbank stelt voorop dat als uitgangspunt dient te gelden dat degene die 
persoonsgegevens verwerkt verantwoordelijk is voor de verwerking, tenzij deze aantoont 
dat dat niet het geval is. Veilingdeurwaarder heeft niet aangegeven welke gegevens zij door 
de deurwaarder krijgt aangeleverd en welke gegevens zij zelf aanvult vanuit het RDW-
register. In de door [eiser] als voorbeeld overgelegde advertentie staan onder RDW-
gegevens (die Veilingdeurwaarder volgens haar eigen stellingen dus zelf ophaalt) het 
kenteken van de auto en de naam van de kentekenhouder vermeldt. De rechtbank gaat er 
daarom vanuit dat Veilingdeurwaarder deze gegevens zelf in de advertentie plaatst en 
daarmee als verantwoordelijke voor de verwerking heeft te gelden. Veilingdeurwaarder 
heeft weliswaar betoogd dat deze gegevens niet als persoonsgegevens moeten worden 
beschouwd, maar dit verweer wordt verworpen. In het richtsnoer van het CBP is opgenomen 
dat het bekendste direct identificerend gegeven de combinatie van voor- en achternaam is 
en als voorbeeld van bekendste indirect identificerende gegevens wordt het kenteken 
genoemd. Naar het oordeel van de rechtbank levert een combinatie van achternaam met 
voorletters en het kenteken zeker een persoonsgegeven in de zin van de Wbp op. De 
rechtbank is van oordeel dat Veilingdeurwaarder als verantwoordelijke in de zin van de Wbp 
moet worden aangemerkt voor het plaatsen van de persoonsgegevens op de website. 
 
4.5. De rechtbank is tevens van oordeel dat het verzenden van een e-mail of tweet met 
daarin een directe link naar de advertentie waarin de persoonsgegevens zijn vermeld het 
verwerken van persoonsgegevens oplevert. Artikel 1 onder d van de Wbp bepaalt immers 
dat onder verwerking moet worden verstaan: elke handeling of elk geheel van handelingen 
met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, 
ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door 
middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, 
samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of 
vernietigen van gegevens. De rechtbank is van oordeel dat het verzenden van een hyperlink 
beschouwd moet worden als een andere vorm van terbeschikkingstelling. Ook voor deze 
verwerking moet Veilingdeurwaarder als verantwoordelijke worden aangemerkt. 
 
4.6. Het verweer van Veilingdeurwaarder dat haar brief van 5 september 2012 geen 
weigering inhield om aan het verzoek van [eiser] te voldoen, was gegrond op de 
veronderstelling dat Veilingdeurwaarder geen verantwoordelijke in de zin van de Wbp is. 
Gelet op het hiervoor overwogene wordt dit verweer verworpen. 
conclusie 
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4.7. Aangezien Veilingdeurwaarder als verantwoordelijke voor de verwerking van 
persoonsgegevens van [eiser] dient te gelden, is Veilingdeurwaarder in beginsel verplicht 
aan het verzoek op grond van artikel 35 van de Wbp te voldoen. Veilingdeurwaarder heeft 
echter terecht opgemerkt dat zij op grond van artikel 43 onder e van de Wbp niet hoeft te 
voldoen aan haar informatieplicht, indien dit noodzakelijk is ter bescherming van de rechten 
en vrijheden van anderen. De rechtbank is met Veilingdeurwaarder van oordeel dat 
Veilingdeurwaarder niet gehouden is naam- en adresgegevens te verstrekken van alle 
ontvangers van de nieuwsbrief omdat daarmee immers een verregaande inbreuk op de 
privacy van die ontvangers zou worden gemaakt. Naar het oordeel van de rechtbank kan 
Veilingdeurwaarder volstaan met het verstrekken van categorieën van ontvangers, welke 
mogelijkheid uitdrukkelijk is toegestaan op grond van artikel 35. Het verzoek van [eiser] zal 
dan ook met die restrictie worden toegewezen. 
dwangsom 
 
4.8. Het verzoek van [eiser] om aan de veroordeling een dwangsom te verbinden zal worden 
afgewezen. Veilingdeurwaarder heeft gemotiveerd aangegeven dat zij aan een veroordeling 
zal voldoen, ook zonder dat daar een dwangsom aan verbonden is en [eiser] heeft niet 
gesteld dat dit anders zal zijn. 
(on)rechtmatige verwerking 
 
4.9. [eiser] heeft nog betoogd dat de verwerking van haar persoonsgegevens onrechtmatig is 
geweest, maar dat staat in het kader van deze procedure niet ter beoordeling aan de 
rechtbank. De rechtbank merkt daarover ten overvloede nog wel op dat zij niet inziet hoe 
het doel van de publicatie van de openbare verkoop (het bereiken van een zo hoog 
mogelijke opbrengst) is gediend met het noemen van naam en kenteken in de advertentie. 
proceskosten 
 
4.10. [eiser] heeft ter zitting aangegeven dat zij met name inzage wenst in de lijst van 
ontvangers van de nieuwsbrief en haar verzoek wordt op dit punt afgewezen. Daarbij komt 
dat de rechtbank aannemelijk acht dat [eiser] al weet welke persoonsgegevens 
Veilingdeurwaarder van haar heeft verwerkt (namelijk haar naam en kenteken) en van wie 
die gegevens afkomstig zijn (RDW en/of de deurwaarder). Gelet hierop is de rechtbank van 
oordeel dat [eiser] niet als de overwegend in het gelijkgestelde partij is te beschouwen zodat 
haar verzoek om Veilingdeurwaarder in de proceskosten te veroordelen zal worden 
afgewezen. 
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5. De beslissing 
De rechtbank 
5.1. veroordeelt Veilingdeurwaarder hoofdelijk, om binnen vier weken na betekening van 
deze beschikking 
1. aan [eiser] schriftelijk mede te delen of door Veilingdeurwaarder persoonsgegevens van 
[eiser] zijn en/of worden verwerkt 
en bepaalt dat: 
a. de schriftelijke mededeling een volledig overzicht van de [eiser] betreffende 
persoonsgegevens dient te bevatten, 
b. de schriftelijke mededeling de doeleinden van de verwerking de categorieën van de 
gegevens waarop de verwerking betrekking heeft en de categorieën van ontvangers van 
deze gegevens, alsmede de beschikbare herkomst van de gegevens dient te vermelden, 
2. aan [eiser] af te geven 
a. een fotokopie van alles stukken waarover Veilingdeurwaarder beschikt en die [eiser] 
betreffende persoonsgegevens bevatten; 
b. een afdruk in begrijpelijke en leesbare vorm, dan wel een digitale en met gangbare 
programmatuur benaderbare kopie, van alle elektronisch vastgelegde documenten en 
gegevens, e-mails daaronder begrepen, die betrekking hebben op [eiser], 
5.2. wijst af het meer of anders gevorderde. 
 
Deze beschikking is gegeven door mr. I.L. Rijnbout en in het openbaar uitgesproken op 31 
januari 2013. 
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Richtsnoeren College bescherming persoonsgegevens inzake de beveiliging 
van persoonsgegevens  
 
In februari 2013 heeft het College bescherming persoonsgegevens de 
richtsnoeren Beveiliging van persoonsgegevens gepubliceerd. Hieronder de 
korte samenvatting. 
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Voor de volledige tekst:  
http://www.cbpweb.nl/Pages/pb_20130219_richtsnoeren-beveiliging-
persoonsgegevens.aspx 
 
  

http://www.cbpweb.nl/Pages/pb_20130219_richtsnoeren-beveiliging-persoonsgegevens.aspx
http://www.cbpweb.nl/Pages/pb_20130219_richtsnoeren-beveiliging-persoonsgegevens.aspx
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Onderzoek CBP naar het combineren van persoonsgegevens  door Google  
 
Toetsing van de in 2012 door Google herziene privacyvoorwaarden. Gebruikers 
onvoldoende duidelijk gemaakt welke persoonsgegevens worden verzameld en 
gekoppeld en voor welke doeleinden deze worden gebruikt. 
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