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2 De proceskosten.veroordeling in de Nederlantlse
rechtspraktijk van vóór de Richtliin

Op grond van artikel 237 Rv. wordt 'de Partij die
bii vonnis in het Òngelijk wordt gesteld, in de kosten

De willekeur van de proceskostenveroordeling

veroordeeld.' Welke kosten dat zijn, wordt vastgesteld
Mv/, lrir. M. Driessenx

door de rechler. De wct noeml gccn crilcria op
basis waaryan de lc vcrgoeden koslen In()clcn wttrdcrì

I

vastgestekl. Het is ongeschreven recht dat een tbrtaitaire
kostenveroordeling wordt uitgesproken, gebaseerd op

lfileiding

Op 29 april 200ó had de Ricbtliin 2004/4t't/

van intellecoeleof 'de
Richtlijn'
eigendornsree'hten'(hiema:'de
gè.únplementeerd
zun
moeten
Hrìndhavingsrichthjn')
in de Nede andse wetgeving Zoals vaker het geval
is bii de impleme tatie van richtlijnen, is deze

EG

betreffende

de

handhaving

ùnplementatietemln niet gehaald. Ruin een jaar later

. r,p

t

rnci

)007

is dc Richtlijn

gcÚnPlemenleerd

middÈls invoering van een níeuwe titel in het Wetboek
vrm Burgedijke Rechtsvoîdering' (hierna:'Rv.').

On basis van dc

Riehrlijn

is ecn

aantal

wijzigingen ingevoerd waarbij houders van intellecuele

hlen me,jr mogelijkleden cn ruimcrc
bevoegdheden hebben gekegen ter hàndhaving van
hun IE-rechlcn. Eén van die wijzigingen is dc
mogelijkheid een volledigc proceskostcnvergoeding
kosten - te
- te wefen: de werkelijk gemaaktehet
afgelopen
in
heell
vcrkijgen. Deze wijziging
iaarr tot opschudtling geleid in de IE-(proces)praktijk
Door de Nededandse (voorzieningen)rechfen $'
nog vu()rLlat Lle Richllijn was eeirnplclncntcerd. in
cige,ìrlomsrce

vele gevallen eeî v(tlledíge proceskostenveroordeling
uitgesprokcn. waarondcr begrcpcn de volledig Scmaakle
advocaatkosten.r Die foekenning werd in de mèeste

gevallen gebaseerd op 'de no{xlzaak van een
ricbtllincontbrme iltelpretatie'. Indien de wedelparti
de (hoogte van de) proceskostenvordering niel of
onvoldoende specifiek betwist, is het inmiddels vaste
praktijk dat de rechter de gevorderde proceskosten
locwllsl.' Daamaasl is hcl zowcl vour eiscrs aìs
ger.laagden

-

za:àk

de volledige proceskosten voldoende

rtntlerbouwd fe vorderen, omdat de rechaer anders
terugvalt op toewijzing van de proceskosrcn oP basis
van het tiquidaúetarief of de proceskostenvergoeding

in etk

geval matigt.? Sinds inwerkingreding

van

de Richtliin bestaat veel onduidelijkleid over de
prùreskostenverùxdelins Hel risico van rechtedíjke
willekeur is tamelijk groot gebleken. Elke rechrcr líjkt

eisen crircria te hanteren voor het al dan niet t(Ékennen
vÀ een (volledige) kostenvergoeding
Deze bijdrage beoogt meÎ name een (kritischè) terugblik
te werpen op het afgetopen jaar' Daarbij wordt onder

bij de Richtlijn, 'richtlijnconfotme
ioterpretade', de ontwikkelingen in de rechtspraak, de
vele vragen die daarbij gerezèn zijn en het per 1
(de
rnei 2007 in werking gereden artikel 1019h Rv
proceskoste verù)rdeling).

meer stiìgestaan

het liouidatietarief (sinds 19-5-5) (artíkel 239 Rv en
de Wet tarieven in burgerlijke zaken). Ook at heeft
het liquidatiemrief geen wettelUke basis - en ís de
rechter rlaaraan op basis van de wet strikt genomen
dus niel geb(nden - toch was het vasle prakiijk dat
de kostenveroordeling werd gebaseerd op dit tbrfaitarÎc
tariel. Dat leidde (in eerste aanleg) ovef het algemeen
tot een beperkte kostenveroordeling. Van een reelc
vergoeding van de daadwerkelijk gemaakte kosten
(waaîonder de advocaatkosfen) was daiìrbij geen sprake'
Slechts in bijzondere gevallen zou aanleiding bebben
kúnnen bcs|iratì van het liquldalictarief aÎ tc wijktn "
Dc vastc prakfijk die a, deccnnialalìg zonrlcr tneer \^erd
(lage)
begepast, was een veroordeling op basis van vaste
tarieven.

In IE-zaken, noch in andere zaken, behoelde rekening le
worden gehouden met een vero'ordeling in de werkelijk
gemaakte kosten, waaronder de advÒcaatkosten Sinds
iuni 2006n echter, mÒet rekerìing worden gehouden
rnet een volledige veroordeling in de door de wedcrparÎij
werkelijk gernaakte kosten, die veelal neerkomt op
een veelvoud van het gebruikelíjk te vergoedcn tariel'
(inmiddels) Òplopend tot tienduizenden eulo's.

I

-l Rù h ijnc1nlo !( int?r\rcnli(
tlitgangspunt is dat richtlijnen

in

horizontale

verhoudingen gcen ctirectc wcrking h(bbcn." Riclìtliinen
dienen geimplementeerd {e worden in het nationale

recht. Als scn richllijn niel lrjdig is ScimplemenÎccrd'
zal het nationale rcthl zovecl moÈclijk m('clen wordcn
uitgelegd contbrm de bepalingen van de richtliin." Deze
zogenaamde richtlijnconforme interpretaúe is echter met
onbcgrcnsrl. Zo mag de uitlcg nicl (otÚrd lPq lt
^ln''
Èén van ú( genTcn van riehtlijnconlulmc in(crprclirlic

is gelegcn ln de rechlszckcrhcid.'' Wissink trernt
als globale lnaatstal dat nchtlilnconlonnÈ inlcnrclalic

niet mogelijk is indien het een (fe abtuple) breuk
met het geldende re!'ht zou betekeoen." Het is nàar
Iniln mcning zeer de w'aag ol' dÈ 'richlliilteontonnÈ'

proceskostenveroordeling, zoals die bet af-selopen jaar
is toegepast in de Nederlandse rÈchtspraktlk, niet ln
strijd was meî het rechtszekerheidsbeginsel. Gezien dc
decennialange toepassing van het (betrekkelijk lage)

liquidatietrrief (zie hiema: onder 4), mecn

ik dat de

volledige proceskostenveroordeling een te abrupte

treuk

met het geldende recht heeft opgeleverd. Nu de tuchrliin
daadwerkelijk is 8ei'mplementeerd in de Nederlandse
wet, is de waag of richtliinconfonne interyretiìtie wel
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mogelijk wós, echter

-

voor de prakfijk

-

van mindel

belang. Ik zal daarbij in deze bijdrage dan ook niet verder
stilsiaan.

4 De proceskostenveroordel.inS in de Richtl.iin

Atdeling

6

van de Richdijn

(aft.

13 en 14) regelt

'schadevergoeding en aan de procedure verbonden
kostcn'. Zoals gercgrl, is orn de laalslc eomponenl nogal
wat te doen. Afiikel 14 van dÈ RichúÙn luidt:
'Dp )id,\tútcfl dtag?n er zorg vou rkl, als alSemene regel,
redelijke en evefiredige gerechtskosten en Indere kosten
die tk in het gelíjk gestelde partij heeÍt Sennakt, door
de verliezerule portij zullen worden gedragen, tenxti de
b ill tj khe id zíc h tlaaÍte gen ve ne l.'
ArtikeÌ l0l9h Rv. heeft dit artikel als volgt omgezet:

'Vou' :.over norlig ín ofv,ijking Mn de tweede paragraaÍ
tan de twaalftle afl)elíng van de tweede tilel van het
eerste Boek en ín afwijking van arfikel 843a, eerste lid,
wordt de ín het 0 Selijk gestelde partti desgettorderd
veroordeeld in redelijke en evenredige Serechtskosten en
antlere kosten dte de ín het qelíik gestel(le parlii heqft
genaakt, tenzij de billijkheid zith tlaartege.n. vercet.'
De memorie van toelichting ('MvT') bij dit artikel luidt:
'Artik?l 14 van tle richtliin verplicht tot eeft ruime

proceskostenteroordelíng van de verliezende partíi.
ln het Ne(lerlandse civÌele procesrecht u)ordt îhans
uítgegaan van forfaitúire kosteweroordelinS, gebaseerd

op yosle lorieven (artiket 239 Rv. en de Wet tarieren
ín burgerlijke zoken). Daamaúsl voorziel Irtikel 6:96
BW in schadeversoeding voor de redelíike kosten
tot verkrijg'ttg ran voldoeníng buiten rechte. De
prouskosfenveroordeling zal zich onder lrct nieuwe
regùn( ìn intelle(:tuele-tigendonsinbreukzaken opníeuw
Dc rechler zal moeten komen
tol een veroordeling in evenredige knslen. te loelsen
uún de redeliikheitl en billijkheid. Deze bílliikheid zal
n?octefi uitkríttolliseren.

ijt oorbe el d me e spe len bij de proc e sko st enveroordelinS
van (en inbreukmaker te goeder trouw. Beperking van de
proceskostenveroordeling toî hetgeen onde.r heî huidige
recht gebruíkelijk ís, ltgt dan fieer voor de hand dnn
e en Noll e di g e ko stene roordeling. D eze lúatste !igl!!QIg!

deze echter

-

voor rvat betreli de kosrcnveroordeling

volop'richtlijnconfom' geinterpîeteerd,

-

helgeen

versrekkende wijzigingen voor de lE-pîocespraktijk met
zich heeft gebracht. Nieuws brengt de Richtlijn dus zeker.
De Handhavingsrichtlijn is in het bijzonder geschreven

voor houders van intellectuele eigendolnsrechten
rcneinde pùaErij

en (grootschalige) narnaak in

de

Europese Unie op uniiorme wijze beter tegen te kùnnen

in de laafste plaats vanwege de uitbreiding
van het aanhl bij de EU aangesloten landen. Dat
komt ook tot uitdrukking ín de inleiding van de
MvT bij hef wetsvoorstelrs: '(...) De richtlijn beo(rgt
de handhaving van inîellectu.ele-eigendonsre ( hten in
het úlgemeen en groolschalíge namaak (counterÍeit)
en piraterij in heÍ bijzonder eîettíever t( kunn?n
bestrijden.'. Voor de 'gewone' IE-geschillen, waarbij
teruninste discutabel is of inbreuk wordt gemat*t, lijkt de
gaan,rt niet

voorgestelde proceskostenvetoordeling niet geschreven.

Hetzelfde geldt voor gevallen waarin de inbreùkmaker
te goeder trouw is. Een volledige kostenveroordeling

ligt dan niet voor de lrand. Zowel de bepaling in de
Richtlln, als artikel 1019h Rv. en de MvT bij dal
artikel laten aan duidelijkheid te wensen over. Wanneer
is een ínbreukmaker biivoorbeeld te goeder rouw J Eo
wanneef is een kostenverù)fdeling wel en wanneer niet
billijk? Bl{kens de MvT zal de Proceskostenver(Drdeling
zich opnieuw moeten uitkristalliseîen. Voorlopig zal dat
prmes nog riet zijn atgerond. Een eenduidige liin in de
(al dan niet volledige) toekenning van proceskosten sinds

I juní 200ó is in

de Nederlandse rechtspraak noeiliik
De
enige 'lijn' vóórafgamd aan de
te ontdeklen."
van
invoering
afiikel 1019h Rv. - leek erin te bestaan
dat er in de meeste gevallen zonder meer van uit is
gegaan dat 'richtlijnconforme interpretade' leidt tot een
(nagenoeg) volledige toewijzing van de verliezende partij
in de proceskosten.

b

in de re(le $)anneer het paat om grootschalige namaak
of oiraterij. Vottr de inbreuken die daartussen liggen,
zal tle rechter naat' vetwachting n.aar bevind van zaken

han(lelen en beoortlelen wat redeliike en evenrediSe
aijn rlie tloor de verliezende partij díenen te
v,orden gedrogen. Door tle fonnulering van de aanhef
van dit artikel - voor zover nodig in afwiiking van
ka,sten

artikel 237

e.N.

wordt úangegeren dat in sítuaties

\l'aarír, (le .forfaitaire kostenveroordeling meer op zou
leveren dan de werkelijk genndkte kDsten, de ÍoÚaitaire
ko slen|e r0 0 rdel ing voorga(lt.' Ioîdersîreping: MDI
Er is veel kitiek geuit op de Richtliin, zowel voorafgaand
aan hcr aanncmefl van de Richllun. als achleraf.'5 ook
is wel betoogd dat de Richtlíjn overbodig zou zijn,
umdal deze niels nieùws zou brcngcn.'u Nog vÓdrdat
de Ríchrliin hier te lande was geîmplementeerd, werd

5 De kostenveroordeling sínds I
5

.

iuni 20(b

I Piraleríj/namaak

Slechts in enkele zaken is overwogcn dat de Richtlijn

de

handhaving van intellectuele eigendomsrechten

beoogt te hamroniseren teneinde namaak en pirateij
efficiénter te kunnen bestrijden. Orn die reden wenl
in dc zaak Lucy Lc,cke/lnlcrloys o tlc vr'lletli3c

kosEnveroordeling afgewezen: 'van een núar yerhoudttlg
grootschalige inbreuli is, n.ede Seleî op de o standighei(l

dat Luty Locket wereldwiid opereert, niet gebleken
en de v)orzieningenrechter acht niet aannenelijk
geworden tlat sprake is ran píraferij.' In hoger
beroep heeft het hof echter geoordecld (voorshands)
onvoldoende aanknopingspunten in rckst en doel van
de zuchtlijn te zien om alleen dan een volledige
proceskostenveroordeling uit te spreken als sprake is
van grootschalige namaak of piraterij. Het hÒf wees
de (voucdige) prcccskostcn - voor zovcr bcrekking
''
hÈbbrnd op de kosten in hoger bcroep - loc. In de mccsle
zaken ."vorden de proceskosten volledig tocfle\rezen,
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ì5ltÌNl lm?

piraterij
zónder dat spral<e is van

of

i

grootschalige

tot net
de zaak Interflora/Interieur Flora beperkt
die
de raadsman van gedaagde -

iiq"iL"."""r

omdat
bekend was

;-;t."*.

r'ìalnaak.2r

uior-urgu-o

Eén van

ilisi;
i" i" -.t w

kant'geacht.a

in de
betreft die van de voorztenngelrechrcr
spenderen van 124 uur
óusate raut.tt Daarin wertl het
uurtaricf van
iJ"ìì"t "ict "tt"o"lijk gcacht' gcmiddcld
g ilìll ,- ecn kort geding inzake inbreuk op auteurs-

;;"i*.il;
;;;;;;;;il*;
iù)i-r*t-iii,

op

Howe/

in korî gedíng
5.3 Gelrlvordering
-

ùcr is dc proccskostcnvordcrinlr
waarvflrr in kort
".tai"
illt"rìi"""tu
'.."- als ecn ecìdvordering'
te bcslaun Dal
dienl
ro*u.isenà klang
i.ìat
i; ;J;;;i in de Hema'/Blokker-zaak waurin Llc

r.:"-

eein tarèt door een gespecialise-erd

(r'o 4.17):
als onredelijk beschouwtl
ntetjuridtsch
ímmers om een feitelijk en
dc
sede.r.t
gclet op herylen
l),rinpewikkel,l" :aak.

,''iúi

il'ìr,i rrìi,t,

dic

hondhovi

n

Ssriú iin in

t

e

overwoog":'Voar
uooa"i"oin'genreanrcr G AmsErdarn
vergoetling
volledige
tot
wn)ering
de

,îíirlt, ítrt\

is pcblekcn (loor lol lvveÍ gúegd: iuisl door)
zakcn gespecialiseuI advoút?nk)ntoor
)"r" ir ti,*t -ilo'rlin'
';i',:,"';;;;;;
aonzientijk

'wirì,iìiir'riiermnt

behorutctl voot

;;

il;;

gercfereerd en

:' Het zal nict cenvoudig zÚn uit lc ìeggcn aan
hun advocaat
|ti-eì;;da, zij de vollcdige declaralie varl

U",rf"" terwijl zij een proceskostenvergoeding
met die declaratie'
À"gii"r"t o*g"" rie niet stroott rneent
dat de zaak
gerling)
(in
kort
,rr"iui o. rechiJr

,n*i*

u"sten had kunnlen worden behandeld'

zal
wcl dat de pmceskostenvorderinP
over
uren' terwijì
ziin retasccrd op hel aarlal Ieschrcvcn
rekcning worden
in
uren
minrler
,'út"delijk
regelmatig honorariumafspraÌ€n
lagcr
z'rdat di uitcinde liikc dcclaraúe
is
"rr.t.
uil dc processtuKrcn blijkr' Bovendien.

;:,;;;;;
-"ii.ii.'óJ,,ttlen
iiri*'g.'"

ili;ild;
i.

;'i - zelfs indien al is gedeclareerd
aanleiding van de

oa.r.u,i" worclt

aangepast naar

iilf ':ìJ",f,:ì:'ì::1,'iiTlÎ"t'5n'r.,rnpacrvarde
proceskosen worden gematigd' zo
i";.tu, ;;"."

de

Eek/Estèra'z5 slechts één
verkochl De voorzienin genrechter

*r.- t" U. zaak piet Hein

i-I*"tt"riJ",tu
onvoldoende grond aanwezig voor
;;;;".
proceskosten' lnaiìr wees
aa*iiti"g van de volledrge
in olaats- daarvan de proceskosten op basis

ti'Ìltn::tffiTì:

van het

is het overisens van berans niet te

€ maken. rcgen
i.l "*totg àen procedure aanhangig
van
,*..J.t g"O,ugù"n, zonder dat de betrokkenheid
ln de Thuiskopte,ii"G^uio."

ò"*ezen kan worden

in de volledige
*..i g"n (uun de zes) gedaagde(n)vordenng
de
-jegens
veroÒrdeeld'- terwijl
;;;.td;;ti gedaagde
werd afgewezen en eiseres rn oe

,ud.i

ien andere

the gedaalde werd veroordeeld
;;il;ffil;t;s
gronden
kunnen de pmcesKosrcn ook op andere
.

Tot slot

roìi.n

ann

rkin!

Alrane/welsins en G-S tari Poto Raìph
Lauren,{ is door de Amserdamse voofzieningelrechter
van gcmaiiì(lc
beoaald dal de vordering tot vergocùn8

tocgeicnd

uilvall dan

knmt.daorom ie! in

K{ ::'{"t r*""

-w11d1^ol
15 000 aan advocaatkosten
(maximaalr €

i.ii"- *i"à.t
;;;;;;";;;;t

ú

e.?n

r behandìl ing inkon geding BovPrtdtenlrenth(Ikort
,ix,
'in),,tiin
een ontlerzoek naar i( otntnngIan
ri,n rio,-,oor
"o,t
u Ùnlt
'lttt
ontlerLleel van de vortlcring
iiri'i"*"ìií,

ií,';::,ií,ri;,:,i,':,"i,í!,ií'o]ii',f,i'i,i,:;íir;::'2
",'tiìiìi ìt*úi be,traqen' ReBelmaúg wordt aan dezc
grond daarvan ecn
U.ri".ing

ottt

in $'e'en
salaris eft rerscholten, gaat het
5 \'un tn(nI R
ov?ri?r
pa
iin
v'aarover
pelrlvorrlerin;.
"Dit
wÙrttt ntPI
'rii:rnitton.
onJer'leel van dc tordering

ian

rsetiikbare

opv,tllpn
rin'

o"

schadestaat
zoals venneld op de ingediendc
de hoge
'aan
u.t./WG Europe eenvoudig

is seoordeeld <lat matiging van
iÍYÍtffft zaken
proceskosten diende plaars
i. *.""iJ*0" (volledige)
de meest opvallende beslissingen

i- ioo.o.

u-

werd gepasseerd in het traject
procedÙre in kofi gedingt en wenlen

-

g".utigo Zo werd de kosenveroordeling

geldvurdcrtng'
0.,i"".*t worden aangemerkt alsiscenirìdren
voldoenJc
toewrlsbaar
i.ì"i"" -.,rt"g 'rleen
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i""ìt.iti- i,'ot de
t'n
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;;;';;;
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;',;;il;xt;;
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rn wezen een
het verweei dat de proceskostenvoÎdering
onvoklocnde sPoedeisen'
*eltlvordering is die, vanwege
it
aanmerking komr vurr bchandeling
;De prot c Jt' ttenva uorl''t tn!
.; o$deelde:
';;;; "*;"'tt*g
ratl JP handhavi nesn t htlii n bliifi etr
regel
proceskosten owreenkunstig de

"#;;:;f:"
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iirtiii.e"wvin
'i"r"

van Bú gertijke Re chrsvl-r de ún I
die de zaak beslis
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ni:i

irlíiiarru

ttaó

a'

trn oo'aeel ontrent tle hoogte

ie geven, ook ín kort geding

5.4 Welke kosten'!

'

Nan die
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Hiervoor

is mel name gèsproken over

de

advocaatkosten die worden gevorderd in het kader
van de proccskosrcnveroordeling. Er zijn echter meer
ciìteSorieén kosten die voor een dergelijke vergoeding
in iìanmerking komen, mits deze voldoende worden
gespccitìceerd en onderbouwd.'r Artikel 1019h Rv.

roent

'gerechtskosten

het gelijk gest€lde

en andere kosfen die de in

pafij heeft gemaakt'.

BehalYe

de advocruatkoslen vallen daaronder gríftìèrechten,
de kosten verbonden aan het uilbrengen van de
tlagvaarding. also(ìk kosten van deskundigcn'" {zoals
rncrk- ol ()ehooigcmachligden) en onderzoekskosten.'5
Ook vertaalkosfen, accountanfskosten" en reiskosten
(biivoorbeeld varì de cliènt, zoals ín de zaak Balúc
Spot/Van Halverhout c.s.; voetnoot 24) komen voor
vergoedin€i in aanmerking, mits deze uiteraard redelijk
en voldoende onderbouwd ziin. BTW Yalt overigens nlet
ondcr rlc t richt lijneun formc ) kostenvcroordeling

!

2OO7

volgende lE-rechten onder het bepassingsgebicd van dc
Richthjn:
- auteufsfechten,
- naburige rechaen van het auteu$recht,
- het îecht sui generis var de maker van een databank'

-

de rechten van de maker van topogralieèn

van

haìlgeleiderproducten,
- merkenîechten,
- rechten op rckeningen of modellen,
- octrooircchten, met inbegrip van de rechtcn afgeleid van

aanvullende beschermingscertitìcaten,
- geograhsche aanduidíngen,
- rechten op gebruiksmodellen,
- kwekersrechlen,

bandelsnamen, voÒrzover deze in tìet beÍokken
nadonale îecht als uitsluitende eigendomsrechten worden
beschermd. Anikel 1019 Rv. vermeldt: 'Deze titel is
van toepassing op de handhaving van rechten van
intellectuele eigendorn ingevolge de Aùteu$wel l9l2

-

(. ..)'.
In de praktijk

5.5 Kwode lr1ah'
ln een aantal zakelì werd van (dù)rslaggevend) belang
geacht voor het toewijzen van de volledige proceskosten

blijkt de grens tussen lE-zaken en niet ILzaken níet zo eenvoudig te Íekken. lvat te denken van

de vermeende inbreùk niet diîect
dat de
smakte na daartoe gesonuneerd Ie zijn en geen
onthoudingsverkladng aflegde.3s Dat was bijvoorbeeld

of een geschil over slaafse nabootsing, misleidende
reclame of portretrechten. Vallen dergelijke zaken ook

gedaagde

het geval in de zaak Schlitema,/Steengoed." In deze zaak

speelde een rol dat de inbreuk (zijnde: het onîechúnatig

handelen) na diverse somrnaties niet terstond werd
gesaakt en werden de volledige proceskoslen (van
€ 13.366,00) toegewezen. Het opschorten van de
verkoop van de vermeend inbreukmakende producten
in afwacbting van de uitkomst van het geschil, wordt
niet aldoende geacht, omdat de eisende pafij daamee

genùxlzaakt wordt lof hef voere van het geding.ou
De gedaagde wordt in die gevallen geacht te kwader
trouw te handelen."' De omstandigheid dat de gedaagde
- al dan niet herhaaldelijk - werd gesomrneerd de
venneende inbreuk te suken, dat niet (onmiddellijk)
heeli gedaan en (dus ook) geen onthoudingsverklaring
heelialgegeven, tijken rnij geen omstandigheden op basis
waiìrvan zonder lneer een volledige kostenveroofdeling
zou lnoercn worden toegewezen. Al helemaal niet in
zaLen wiìarin het (voora0 maar zeef de vraag is of
de rechter zal oordelen dat de gedaagde inbreuk (heeft
ge)maakt. Een gedaagde die (éen of meerdere keren)
gesormneerd is een vermeende inbreuk te staken, kan
imrners nog steeds te goeder trouw menen dat hÚ geen

een geschil over de IE-bepaling

uil een overeenkomst

ondeî het IE-recht waarop de H,mdhavingsrichdijn ziet?
Dc onduidelÚkheid die op dit Punt is onlstran. is hct
afgelopen jaar niel opgeheldeîd, sterker: de recbterlÙke
willekeu komt op dit punt pas echt goed tot uiting.
OnrechúnaÍige ùjad
In de zaak Sch[itema/Steergoed (voetnooi 39) werden
de vorderingen van de eisende piìrdj op basis van de
regels voor misleidende en vergelijkende reclane (arúkel

BW) toegewezen. Er werd slechts eetl
zeer beperkte overwegíng gewijd aan het rnerkrec'ht
van eiseres. De voorzieningenrechter in UÚecht \tees
6:19416:194a

desondanks de volledige (gevoîderde) proceskosten toe

In het geschil

tussèn Bison en Henkel* dat zich
in Ufrecht werd wél onderscheid

eveneens afspeelde

-

gemaakt tussen de merkenrechtelijke vorderingen en
de vorderingen inzalc dÈ vergelijkende en lnislÈidende
reclame. Dnor de voorzieningenrechter werd 407., van
de gevorderde proceskosten toegewezen' omdat 4070 van
het geschíl verband hield mel het merkenrecht. Ook door
de voorzieningenrechter van de rechfbank 's-Gravenhage
werd onderscheid gemaakt tussen de merkenrechtelijke
en de misleidende en vergelijkende reclameaspecten in

5.6 It1.'lE -zaken

de zaak Peteri/AB Power Selling." ln dc zaak Stichtin-q
Brein/KPN'6 was de inzet van de procedure onrcchtmatig
handelen van KPN (alhoewel het geschil bet au{eursrecht

Veel ondùidelijkheid is ontshan over de waag in welke
sÒoft zaken een volledige proceskostenveroordeling kan
of mùet worder uitgesproken.o' De Handhavingsrichtlijn
is duídelijk: het gaat om handhaving in intellectuele

en de naburige rechten zijdelings raakte). Opvaìlend
genoeg werd wél uitgegaan van toepasselijkheid van
afiikel t4 van de Handhavingsrichtlijn. De pîoceskosten
werden echter vanwege de billijkheid gematigd en

inbreuk maakt.

eigendornszaken. De Commissiea3 heeft dat begrip in
de Richtlijn nader toegelicbt en schaart ten í sle de

begroot op de gebruikelÙke wiize (liquidaúelaîief).

BI]B]-AD INDUSTR!ÈLE EIGENDOM

l5 JfNl tm7

Slaofse nobooîsing
lnmiddels is één vonnis

overwogen

persoÒnlijkheidsrechten wel (IEJrechten zijn wiìarop dc
-qewezen

waarin (dùidelijk) werd
tevens ziet op

of de Handhavingsrichtlijn

de slaafse Babootsingsleer. De voorz ièningemechaer van

de rechtbank rc Ufecht uxdeelde in de zaak Heering/
Milin'? met betrekking tot de vordering tot vergoeding
van de volledige proceskosten als volgt: 'Deze rordering

:ul u,ortlen afgeweze omdat de hantlhavingsrichlliifl
in dit geval toepassing mist. De hondhavingsrichtlÌjn is
n0 el.íjk|an toepassíng ìftdien het ges(:hil tussen partiien
betrckkíng hee.ft op een intelkctueel eiSendonsrechr.
In dit ge|dl heefi het geschil tan partiien ethter geen
beh'ekking op een i lellectueel eigentbnsrecht. Volgens
de in Nederland heersende leer is slaafse nobootsi.ngs'
bescherming geen intelÌe!:taeel eigendomsrecht.' Op
zich is dat een correcle overweSing. Discussie ís
echter wel mogelijk over de vrarag of de slaafse
natrootsingsleer imníddets niet zo verweven is rnet het
(Nederliìndse) IE-rechl. dat ook in zaken die enkel of

gedeeltelijk zien op de slaafse nabootsing een volledige
proceskostenveroordeling mogelijk zou moeten zijn.

fuchtlun - en úans: anikcl l0l9h Rv. - ziel." luals
Visser opmerkt, is de inmiddels ingevoerde tiiel 15
Rv. van toepassing op de handhaving van IE-rechten
ingevolge (onder me€r) de Auteurswet en is er (dus)
weinig reden deze bepalingen niet ook toe te passen
op inbreuken op morele rechten die zitn ondergebracht
in de Aufeurswet, zoals de persoonlijkheidsrechtcn.

In een l'amilierechtzaak5o werd eind 2006 een beroep
gedaan op het portretrecht ex artikel 2l Aw. De

-

voorzieningenrèchter wees zondet nadere toelichtirìg
vergoeding van de advocaatkosten toe conlbrm de
Handhavingsrichtlijn. Ploeger heeft vraagtekens gezet bij
deze uitkomst. Hij betoogt dat hef poflretrecht waarbij
de geportretteerde zich verzet tegen openbaamaking van
zijn poflrel niet onder het toepassingsgebied van dc
Richtlijn valt. I)at zou eventueel anders kunnen zijn als

-

het om het pÒrÍet van een 'artiest of protìoetballer'
gaat.tt Beide standpurten zijn uiteraiìrd te bepleiten. Ook
hier geldt echter dat de portretrechten v2ìllen binoen het
bereik van de Auteurswet 1912, zo'Jat titel 15 Rv. in

hginsel van toepassing
()vereenkjqtst
In een zaak over het recht op gebruik van een lnerk
als gevolg van een geslofen overeenkomst, oordeelde
de voorzieningenrechter van de rechtbank AmsBrdam
dat er geen aanleidfug bestond de reeel gemaalte
pr(reskosten toe te wijzen, orndat 'er in het onderhavige
geval in feite een geschil is over het tot stand komen
vim een overeenkomst'.!3 Door de voorzieningenrechter
van de rechtbank 's-Gravenhage werd in de zaak ID-

FanntKNMP" evenwel overwogen dat de vorderingen
betrelTende de licentieovereenkomsten zijn aan te rnerken

als IE-rechteliike vorderingen 'omdaî deze zíjn aan
te nerken als een verweer van ID-Farma legen een
logelijke wrdering van KNMP teSen handhari S van
haar aufeursre(]ú'. In de z:rak Hood Holding/Red

- in feite een zaak over de nakoming
van een overeenkomsl lot leverin€! van kleding - werd
de helft van de gevorderde proceskosten loegewezen.
I)e voorzieningenrechter (Leeuwarden) oordeelde dat

ís.

Ook in een executiegeschil naar aanleiding van een
vonnis in een lE-zaak, is volledige koslenverù)rdeling
mogetijk, 'nu de executie is te beschouwen als
een verlengstuk van deze handhaving' [van lErechtenl, aldus de voorz ieningeffechter in de zaak
Inlertoys/Lucy Locket.56 l{etzelfde gelclt vr:xrr een
vordedng tot opheffing van offechÍnatig -sclelrd
beslag op verpakkingen die inbreuk zouden maken
op auteuîsrechten,st Als de in:er van een geschil IEinbreuk bereft, lijkt over het algemeen dus een vÒlledisc
kostenveroordeling toewijsbaar.5"
Het blUkt gezien de huidige lijn in de recbtspnak dus
zeer de moeite waard om ook nog een lE-vordeilg op
te nemen in de dagvaarding in een meeîonvattende, nret
slechts IE-zaak en de volledige proceskosten te v(xdercn.

Mourtain Tradeto

ongeveer de helft van de procedure betrekking had
op dc handhaving van lE-rechten. In Almelo werden
de gevorderde proceskosten i een zaak betrellènde

nukurning van ccn dealcrovcrccnkotnsl'' 'ex acquo
et bono' be-sroot op € 4.000. Of dÈ toe te wijzen

proceskosten werden gematigd vanwege de aard van de
zaak, werd niet duidelijk.
P ortt'e tre

c

h

t en

p

er roonl ij klte idsr e c lúen

ln de Rozenstraat-uitspraak"

werd rjoot

architect
Dijkman een berclep gedaan op persoonlijkheidsrechten
ex artikel 25 Aw. De vorderingen werden door

i.le voorzieniugenrechter te Amsterdan toegewezen,

inclusief een volledige

proceskostenveroordeling

confbnn de Handhavi gsrichtlijn. Ploeger en Visser
hebben vervolgens gediscussieerd over de vraag óf de

6 Jaiste toepassínq!

Dat het bllkens de fuchtll.Fr en ru'tikel l0l9h Rv.
moet gaan om de redelijke en evenredige kosten
lenzij de billijkheid zich daaflegen verzet', wordt
niet vaak meegewogen. De billijkheid speclt bliikens
de MvT wel een rol bij de proceskostenvermrdeling
van een inbreulonalier te goeder troùw. Een venneentl
inbreukmaker wordt echter snel geacht te kwader (rouw

te

handelen, Òok aìs goede argumenten bestonden

ùn

aan te nemen daf van inbreuk -qeen sprake
was. De prùceskostenveroordelitgen die tot nu toe
zijn uitgespîoken, betreflèn voor het ovetgrote decì
procedures in kort geding.5! Het kÒfl geding beFeil een
voodopige voorziening; het uitgebîeide onderzoek dient

plaats rc vinden in de bodemprocedure. Vaak wordt
een kort geding (ondanks daf dat voorgeschreven wordt
door TRIPs en artikel 1019i Rv (aîtikel 260 Rv. oud))
echter niet -qevolgd door een bodenprocedure waadr het
oordeel van de rec-hter mogglijk beel anders uitpaÌ1. Het
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gaat mijns inziens vrij ver om in kort geding een volledige

kostenveroordeling uit te spreken. De vordering van de
proceskosten liikt evenwel geen geldvordering te zijn (in
de zin van ,ìrtikel ó:95/ó:9ó tsW) waarvoor spoedeisend
belang dient te bestaan. Deze kosten worden gevorderd
(en; in kort geding toegewezen aan de winnende pafij)

op basis van iìrt.237 e.v./1019h Rv. Zoals hiervoor rs
besproken, is dit st ndpunt door de vooÍz ièningeffechter
van de rechtbank te 's-Gravenhage bevestigd. Afwijzing
van de proceskostenvordering vanwege het ontbreken
van spoedeisend belarg, liikt dan ook niet juist. De

JliNl:m7

het huidige tarief vertegenwo()rdigt. Dat àdvies is ltoor
Justitiè (helaas) niet overgenomen.ó
7

Co t:lusie(s)

De wiize waarop de

Dekenning

van

p(reskostenvorderingen in de huidige rechtspmkriik
plaatsvindt, strookt mijns inziens niet met de gedachte

van de Richtlijn. Slechts indien spîake

is

van

(grcKraschalíge) namaak of piraterÙ, kunnen de werkeliike

prcceskoslen

op basis van de Richllijn

worden

begewezen. De huidige procèskostelveroordelingcn rn

in de evidentc

lilkontt

van de Helna,/Blokker-zaak* afwilzing van
proceskosten in kort geding - acht ik
volledige
de

IE-zaken (anders dan bijvoorbeetd

wel redelijk. Er is wat mij betreft veèl voor le

zeggen de ruime proceskostenvordering (net als de niet
spoedeisend geachte vÒrdering tot schadevergoeding)
eerst in de bodemprocedure, waarin ook een 'deltnitief
oordeel wordt gegeven over de inbreukvraag, nader te

veelal te verstrekkend.6' De volledige (gevorderde)
proceskosten worden bijna zonder meer toegewezen, nota
bonc:overwegend inkofi geding en op willekeurige wijze

undcrzockcn c|l (al dan niet) toe le wÙzcn.

biuijkheid, op basis waarvan de rechter tot natiging kan
overgaan. Momenteel worden ook dc partÙen fe -soeder
trouw,* die een rechtens te fespecbren en zeer,9oed
rc vefdedigen standpùnt innemen dat zij géén inbreuk

(in kort

geding) neemt met
Het
onevenredig toe. Dit
proceskostenveroordelingen
de
zal mogelijk ook zijn vr'eerslag hebben op
onderhandelingsstrategíeen. Gedaagden (met wermg
pro"-esrisico

financieel draagvlak) zullen eerder begeven aan de
\r/ensen van de eiser, terwijl eisers (met weinig linancieel
draagvlak) een pftrcedure mi der snel zullen voorEetten
Inct dit drti8cnde proccsrisico. Waar partijelì voorheen
'rechthadden op ongelijk', wordt het krijgen van ongelijk
in kofi geding nù onevenredig zwaar besraft. De pafiU
die in kort geding niet ir het gelijk woîdt gesteld, wordt
dùbbel gesraft: zowel de eigen proceskosten als die van
de \rederpartij moeten worden betaald, terwijl het slechts
cen voorlopige beoordeling beúeft. De Richtlijn schíef
daubij zijn doel: betere handhavingsmogelijkheden voor
IE-rechùebbenden, niet alleen volledig voorbij, maar
beeti zelfs een tegengesteld effect.
Wellicht had beter gekozen kunnen worden voor
vergoeding van het aanfal daadwerkehJk bestede urèn
tegen lie1ìxeerde (relatief lage) tarieven, een sysBem
dat vergelijkbaar is met het vergoedingssysteern m
het straliecht.u'In kort geding zou bijvmrbeeld (ook)

counterfeitzaak YoshidtHunter: voemÒÒt 22) lijkcrì

ook in andere zaken dan lE-zaken. Er lijkt bovendien
niet of nauwelijks acht te worden geslagen op de

maken op IE-rechten, dan wel dat de wederpartii inbreùk

maakt op hun lE-rechten, veroordeeld in de volledige
prùieskosten. Die goede trouw lijkr mij overigens óók
(nog) aanwezig als wordt voortgegaan lnet de venneende
inbreuk nadat de gedaagde die een rechtens zeer

-

rcspcctabel standpunt inlìcelnt

-

gc5ol n(crd is cn

weigert een onthoudingsverklaîing te ondertekenen De
volledige proceskostenveroordeling hangt aldus (ten
onrechte) als een zwaard van Damocles boven het hoofd
Voo opig zal nog veel onduidelijkheid beshan over de
proceskostenveroordelfug en is een dsico-inschafting ln
IE-pîocedures niet of nauwelijks te naken.
Rotterdnm , nei 2N'7
"Matolein
I

Driesaen js arhocaar te Roterdam

De lolledige aanduiding: Richllijn ?0o4/48/hc van he! ButoDees Pùlenrcnt

en de Raad vatr 29 apnl 20Or belrefferde de handhaving

lan

inlelleclÙeìc_

volsfaiìn kunnen worden rnet het toekennen van een
voorschot (waaúij cen gedeet(e van de volledige
vordering wordt toegekend, zoals hef geval was
rn r.lc zirkcn St. Niclìolas/Ccl Noscd,u' G-Slar/Pokì
Ralph Laurcno' en Duyvis,Dutch-Nut-Groupú In de
bodernprocedure kan vervolgens uitvoèriger worden
onderz(xht Òf de gevorderde bedragen redeìijk zijn

éigendomsrechteù (PàtG a./9i).

De Comrnissie Burgerlijk Procesrecht van de Orde van
Advocaten heetl in november 2006 een wetgevingsadvies

vra,ìg ho€ moel worden omgegaan m€t de proceskostenrerÒldeling

uitgebracht.u' Daarin

is kort

gezegd voorgesteld de

t

r

,tr"t r5."rr,. lo19 lolgiR!.
Da. wil zc8gcr, ?9

uitspraken
r

ln

de

zr.jn

apil 200ó _ I nrei lmT De in dil ùrili.l d.nSehd,ldc
vern)eid le nadplegen vià: www bùk9 !ì.

tenzÙ anders

Eerste Kamer is in de aanloop naàr de inloeting van de nte

een aanlal vragen gerezen over de implemenlntie !.tn de

l0

weliielin R\'

Richlljjt: KameNlÙI

192. B. lan 5 decenber ?006. Daarbii kwanì onder meer aan de orde de

meerornvaltende ori€t slechls

lEl

zeak en welke kosleD

'n

io

een

annnrerlúng mLreten

worden genomen Minister var Jusllie Hirsch Ballin hdeft op e tebluari 1007
memori€ van arìlwoord (Kanlershú 30 392, C) dÈ vragen beàntwoord, zoàls

werkeliikÈ kosten toe te kennen in gevaì van een flagrante
inbreuk of manifest ongegronde eis tenzU de billijkheid
zich daartegen veEet en in andere gevallen rcekelìning

b!

van proceskoslen volgens een puntensysteem zoals tbans
het -seval is, maar waarbú elke punt een hoger tarief dan

rb. s'Crareîhage, :0

later in dil Ànikel aan de orde komt

i

Zie bi.jvoorbéeld: !2,.

rb. s-Graveúa8e,7

september 100ó (Kaúi,{<anel rzr

seplember 200ó (tloclcr&Ganble/Reckill Bencliiscrr dn

februÀri :0O7 (NCS,$2) Adn de aÌgenrene tietw'st'ng
van de koslensp€cificalie rÀÍ de gedaasde werd jù de zaak ReclanÈ suksev

vzr rb.

Arnstèrdam,

I

BIJBLAD INDUSÎRIELE E]GENDOM

r5 JtrNI ?m7

'm. Sarisiactorle voort'i

(rz.

speciliÈarie volgens haar Iliet juis! wÀren

6

pùlen

gegaan, ondal eiseres niet aàngaf welke

Zò sas bij\oorbecld het 8e\Àl

h

GràlenhagÈ, 17 seplemb€I 200ó.

iÌ

rb. Zutphen,

l7

'Nous MaintiendroDs de nieùlv€ Richtlijn Handhaling, dyl20O+_l p l17
da
123. Een van d€ kiliekpùnter was (en: is (zie Peragraài 5 6)) bijvdJÈeeld

Iù de

maan 20Ol)'

de zaak Wveth/Riuer' vzr'

de zaak vetus/Allpa (vzr'

rb

ò

riet

s-

{rnhem' 4

t?

lar de Handbàlingsricbtlij
Richlìijn Ie raùlpl€8cn v'a: hltp
/ec.europa. eu/inÌerÍÀl matlel/indprop/piracy/index-e n htm . waaro[der hi

rb

Du de

voll€di8e gevqderdelnoc€slosten nielwÀren onderlrouwd

ùiddeìs eeu gespecificeerd€ opgale. Oo\ de
HypothèkeflHypothekerije (d

pr(leskosren roe

Ì.

d l'l

rb Goningen

gesp?cificeerd eD geen

tÉrùP

zij

deèd oP de Rìchtlijn
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rb

Rotierdam d

d ó rnaaí 2007)

ftchthebbcnlen e^ bèpaaùe

natk tt

htlt'ìf.JÌisen

nng wtì le

lFJl'\I

en

drisreli€ eigèndonl

I

Zo (x)t DIG Visser e! A 'lloutsatris. De roll'dic.'

2m5/?6l m n! MRM

kosrenvcraordeling
r0

Anders dan -{-G Watlel

vzr. ru. Leeu$aroen, lT j uli 1006 (Lucv Lùckct / lnteflofs)

Cerecht"nor re | .eu*aaer''
2?

l cpn '@7 r'J :r

was clenwel evidenr sprate

lan (grortschaligè) namaak lan de llck'n(

Io ,1" -^k

Íaagheid (dooÍ de belasringdienst Sevolg werd ge8elen aan een ane$ lan bet
grord
HrJ EG waadoor oDnorliS proceskosîen m{xlen worden gemaah Op
daar\an zou het niel n]eer dan falsÒttìhjk zijn geweest lan de forfalaire r'gehn8

l.1 Handhavingsrichrìijî, wadbrj de werkelrjk gemaahe

koren (voor

, lzt rL'

Ì_chìdà./Huntef

s_Grarenhagc'

:'{

auguslus

l0l

Globaì messen die dcDr Hunrer werder aangektlen rrln koks lan Nederland:
procèdu
resÌauranrs tegeù een zeer zachte priis De stelìng van Hunter dat Lle
zou gaan

on] hetatnpakken lan een een !Òùdige potter en pÀnnen verkoPèi gi'
le.ordeeld tu de loìledige pro'eskosler ( € 5 517 19) t

niet op. Hunter werd

Richllijn
Op deze dalun werd de eeLsle pfoceskore nleroordeling uitgesproken op t'asis

prw..er

in lE zaken . lv./r 200óAa.

:l

l? dècdùber l0ù1 (f.o. 3 5), NJ
.onclùdeefl. wordr in de nooÌ bij df 0ier lB_)arest opgemerh dal als een
(le) srole
i'iìzondere oNtandigheid aange erkl hed kuÌnen worden dal met

a

ìnîè|\e

starÌaarr.Belè îèr bèstridntg \rt'I tt'ttìtottk !

't MuT. L D.*l "n -nt"iding, pagina
le

Op de

nader ingegaàn tu paragraaf 5 2

Gefechtshof s-Gravenhage, 25 seplember 1002 NJ 2003/l2S Overigèns
werden in dl1 Mèst geer bijzondele omslàndigheden aargenomen op basis
\!;a aÌ aanÌeidìlg bestond tot aiwijking van tret liquidaijeldef Zìe ook: HR

\an

úì.le

de ci,t zlrèchtcliiÈè besche

piîaîèri ùiîgèItl Ybodeù ' lL'\E: lileraire

s

u

considerans

behoeve

wn de verv.lgingsptotèl îét,

Zoals brjÌoorbeeld het geval was in de zaak Uniftuit/Zwaerdfruit waarin
loldoende
sleclrts de kost€n ter voort'ereidirg vaú d€ zilting ir kori gedirg als
nùtrgìùg wodi

uil de

meer

l.ridt: (...) Daa ril. cn îet

haar ko$en niel had

I

onderbouwd werden toegewezen

*tgt ooo".

Advies var b€t Elrop€es Economiscb en S.tlaal Comfé over hel l!]()rsG
vúr de Handhavingsnchtlijn, PB C 32 van 5 2 ?0G1, wtdltìn àlìIel I I r

zag in d€ zaak De

febrr,Ei 20071 geen aanleidins de volledige

wijzen aaD de gedaagde nu

Do,

en de d]lerse publicaiies onùenl de

op rerzoet van beide patlijen lerug cp hel

voorzieningenreL'h1er

liqùidatieîrriei,

het scala aan nrogèltlit

tE-recbL\ebl'enden

reclìlsmaalregelen ùilgebreìder e,/ordl ter opzichte van de and€re rc'hlsg'Lrreden
ì6P.ts.
jl'
HugeDhorz, Eer overtrdige richllijn .ItR 100r.

okober 100ó) werden de volledjge p,oceskoskn als ùier n:der ond€rbouwd
s-Gravenhage. 29 norember 2006)
àfgeaezen. ln de Easvdlain-zaak (vzl'

viel de

rod

goed verdedigbaar is dal

-

1

1ùkr lr1el name voor dít

vzr. rb.-s'GraleDhàge.

17

so)ú Sevallen geschLeven

oktot'er 2006 {Howè/Casdsl

ra

zo!èr voldoende onderbouwd) moesten worden refgoed: bijna € 5 0o0 Vzr rb

Zo matig,le ce voorzleningeùrechler !Àn de re'htbank le Haarlenl in de za
Ballic SpolHalv€rhoùl c.s. d d 20 aprii 2007 de gelordelde advoca'lt(xtcn

Alnrelo. I tuni 200ó (Nederhose/Crolscb)

l8

"'Tusser particutieren / ondetnemingen onderling wel is ditecle werkng op

De zaaìi Eljcur/Ceìls4Healur (vzî-

\erticaal njveÀu (particulìer leLsusorerheid) mogelrjr'
rr

Zo rotgt onoer

neerUi:HvJ EG, t3 ro!€nber

(Mafle.ìsins). ln r.o. 8 oordeeìde her Hof:

r..jn, o

klttè

Bca.hî

.l

het daórbij 8t1t1î

ìe

,latu t ttttt

'rt

1990,

NJ 1993 1ó3

o8 bep.tlingeÎ llte laîeret vd't èenleft al'
r'chÎer

Llíî

aoveel oSelijt

rtîlègge i h2î lichr wtt .te b.wootLlì Èe eilvtdoèlra derich ijtt td'tnLL
I89 der'le ali ed'
heî hì.hìtec bcoogde î<,suÙdat Î è berèilù e ddltì daÌ arîikcl

EEG-Ve

raÈ

t. t'oUfo.'t.IMD

'r vsì. BenGH

ìt

l.

2 otrcLler

Hoge raaO

".trre

_

derd€ alitreÀÌs Ìhans: an' 249EGl'

art l89'

2000,3,It 2001/30 ( Brasserìe Haacht

199ó.

NI r997/l19j

een

rlchlljlntonfonne uilleS waart'il het geldeDde ongeschre!enrechl lverd gewijzjgd

r.sperti.!.lijL waarbij de hranche mer een dergelijke ùi1leg seen
L.lhoefde

l)

houde .

Dìet hel rechtszeketbeidsbeBinsel Zie

ir rrtd

rekeì1'ng

loor

een

nrdère besgekjng lan b€ide desten ook: de disseralie rarì Wissjnk (noot 11)'
pag. 16l e.\ Zie ìr dil kÀder ook: J.L R.A Hùydecoper 'Nous Mainlierdrons

-

dc nieu$e Rìchthln Hardhàvìng,4,t/1:004_'1.

1rM.H

wissink,

p

121 en 123

H wissiÙI.

Op de greDs v3ù

le
EuLopees en Nederl:nds rechl: weîken mel d€ verplichtingomrichtlijnconlofm
na*
s de oi î he
(RU
G)'Ihe
ùk:
P.
Geerb
p.
86
Zo
,nreryrereren . NbBlv:OO2.

,noo . Ri.h ijîco'ùorìtè ùtîerprèîa e

ú

hc, iúellcctuelè eìgesdoìarccl]t 'h\rpJ

/www.brek9 nl/defautl aspirid=2 181
15

Voorat (onoer meea,

lE jurislenliK

zijú

I

elP

R 200l,

15(

l0)

KGllnaD Handhavingvan

. CoùLputèrrcctt 2|]/]'!.

p

ingewi[i'l

r47-l-+9 (kriiiek van maa liefsl 3ó
I E -rechlen:magheì jelsje minder

58; achterai (onder meer): I L

RA

Huvdecoper'

lèileljk

É 15.000. Ook de zÀak

Bax,fonex (vzr

È

ll i_ì0 n'
dd l0 rebn!

latr €

s-Glaleììhage

l0O7) werd niet als een feil€ljjk of lùddisch zeer irSewikkelde zràl gezl
op grond waatvan eerder in de Howe/Cìrsale za:ìl €i ì5 000 als redeÌU
en eveùredlge advocastkosten werd loegekend Onde'

lestzing

naar d'e z:r

werd het @gevoerdè bedrag van € 11783 7'r toegekend
:5
Vzr. rb. Alkmaar,20 feb.2007 (Piei Henr Eek/Esierà) Zie ookJr zaakSor

rb.

s-Gralenhag€, 15 manrt 2007j Pàlltl'n moesl€n l'd'r

de eiger kc6len drageù, aangeziet het slechts eèn geùrge inbreÙk

ttÙoi

de v.rkoop lan de inbreukniakende (paralielgeimpolleerde Sonv Pl'ìysrÀl'ol

goducter) dk€cl werd geslakl
16

Vzr. rU. 's-Gravealage, 19 april 2m? (Slichling TbÙisliqpìe/SÙnstarj l

resultaar

wd

DeNore!landèinp"sr
€25l Tocn is hel wel r'n belanl d

voor ejseres overì8ens niel schotkend

verschenen gedaagd€ werden begroot op

acht op te sìaan. Dat rolgl Grk uit het twe. Jry.'n .erder gewezen rorris

!zr.

de zàak Easycroup/Easyoto,

Richlìijn.onforne inlerpretatie lan het brugefliìkfecht (diss

Leiden), De!èD!er: Klùwer 2001 pag. t7? en M

10071 bèl'

of jÙridisch zeer

zaak, zodat de ge\rorderde pro.eskoslen weftìen gemaligd

PSXSHOP (!zr.

)

in de srfesier Michelin^vlìchels (l? decenber i993'

ÀJ 199.1/5?ll er Pink Floyd/Rigu Sou$j (2i oKober

rb. s'Gravenh!8e,9 letflEi

lotgens de voorzi€ningeùeùhter geeù

C-l0l89

dc .oep/JssiflS rnn het í.tîioùate

chrlíJtt, ùtoèî .Iè naîiotutte

Nchrrld
50O) lo! € 15.000 nu hèl meerdere de grenzen ran het redelij ke ole

rb

s-Gralenhage, Ì7 aPriì

:m7 iLl]sv(

Easyoto).

tVr.rb

s-Gravenhage, 22

d.c 1006.ttlRloo7

12

llntertlortlnterieur lìo'

Door eiseres werd Seen koPie van de somNatic aan de raadsmaD van gedaàl
gesNuÍi. ocb werd de raadsman orn lerhinderdara gevraagd'
'?3

Vzr.

rtr

's'Herrogenuosch,

?l jan. l0O7 (wiÌbdrs.Avc EÙope) Dè

werden Sematlgd ro1 € 2.132,87.
re
Vzr. rb. Amsrerdam, Ì0 augustus 200ó,./rlÎ 1006. 85

(Hen''Aloiilcrl

kos

ji l!Nl

BIJBLAD IN DUSTRIELE EIGEN DOM

_'o

I

Vzr. rb. .\nsreroam.

novemb€r 2006 {Aìranc/\Yelsingl

-A,n1srerdaflì. 2 novemt\er 200ó

rr

rl
rr

vzr rt'.

loegewezen (€ì6.000)

2m6, /AR2007,2ó (DuyvivDutch-Nul).

Zie i.;jrort'eeto: va. rb. Groningdn,20 april 200? (Ddkav€r), waffin

de

gelordeíie foslen

nìer werd€n loegewezen.

rb

deze handeìsnaarr,zaat

l{el

gerechlshof -A.n$tefdanr

eiseres in de volledige (nier voldoende belwiste) kosÎen iD eersle tDslÀntre en in

lìoger ber@p
iD

Zoals toegewezen in de zÀak IPCO,GST, \zr.

in

venrieligde d€ gedeelteljke afwtzjn-q van de pr$esk{r6len en veroord€elde

17 oktob€r 200ó (Howe/Casala)

aanSekondigde specilìcÀtie niei werd overgeìegd en deze

Dramp bèslaan erkeie ujlzonderingeú zie: rb. Amsleílarn, sector kanton.

30 rovemòer 20Oó (IBS/UVA). De rcegewezen ProcesI6len werd.n gdmatigd

(G,Sla/Polo Ralph Lauren).

Rorrer'rlam, s noveùrber

Vzr rì:. s-Gravenhage,

(dùt
r{

tq

en !zr' rb

t(l)7

(

l9 apîil 2007). OoI hel

als in hoger bero€p

s-Cravenhage,2 februari

gere

chtshof te - \rnhe

n

oor.leèlde onìangs

eer hatìdelsnasùgeschil dat d€ volledige proceskosier zowel

-

dienden îe worder

rergcd

it ecsle !ànleg

(27 februafl 2007, vacànsoleil/

Campi'ìg Holidays).

1007.

't

L, a. vn..t ("1.,

,*r

r),

p l,

wùden ah loúbeeld lan oDderzo€kkoster

genocmd, de kosten van het achrerhalefl van de inbreuknìakeî d@r

6t

een

r7

''"

Zurpi,en,:l

maArt 1007 (Reclame

Hergeen meespeeloe

1

""ht

*or,l"n bij lergoeding

.lan de l(oslen van de raaosnrnn (er'

ve

ling

van de NVVR ( Aanbev€ling inzake lefloekscl.iflen er arikel 59la Sv. )

Sukes/îhe SÀtisfactorie).

in: vzr. .b. Almelo,

rt

vergoed, maar regelmaùg vasle larielen Eehanleerd gebaseerd op de aanb?

gevorderd in d€ zaak Unifruitzwaardiruit; voellrool ?

Vzr'. Lt'.

"t

artikel 59la ev. Sv ) iaar billijkheid niet de daadlrerlielij\ gemaakte korcn

b€drtfsrechcrchebùf eau

"Zoals

In tr"t

62

junj 200ó, LJN: AXúr95

vzr. rb. Maastrichr,

18

selember lo0ó

iNedeùosè/Grohcb), cn doorslaggevend geachl wer d iD:vut rb. Utrechl,lólùni
100ó (ADDe'Clale Petir/Bon a Pare).
rv
vzt. fb. Lhrechr, 12 okrober:00ó (Schùilena^leengoèd).

-"Zoùlerwoogde voorzieningeffechterir

de

ó5

zaak Hema/-4.clion Non Food

(!1l.

t

rb. amsrerdam, 18 jenùeri 2007) en in de domeinùam(kaPnrgs)zaak Disney/
Rrjksen

(vzl

''

Dd billiixhejd blùlr (ook) een rol te kllînèr spelen loor een eiser die
'te goeder lrou$ me.nt daî spàIe is van inbre!ìk: vzr' rb. Utrechl, 12
een Proceskostenveroordeling

lol het

geuuitelUke liqnidatietarìel lneer !Òù de hard dan een vouedige, aldus

de

voozlenrngeffechlef.

rr

Door

.rltrn Plcger

werd terechl de lraag gesteld: waarc'm brj

ol

een

aureursrechtinììeuk

wel, en l,Ij een onr€chhalige publicalie

oDfechtmarige dsad

nier? (ziei A.P. Pìoeger, Reflexwerking door ruimère

prorestosÌen in lE zaker? , nieùwsbriel O/d,

-{drocrlen d.d

rr

'd,d?lz8'van

aùdere

de Orde van

1? auguslus:ocró).

Verxlaring var rle Conrmissie d.d 13 aftril2005, PòECL 91t37 QAA5l2g5l

E6).

I
rJ

vzr. rb Utrerht, 3januari 2007 (Perìècta-tsison,4l€Dkel)

rt. s-Gravenhage, ó iebarùi 200? iP€rei/AB Power SelliÍg).
" vzr. rb. s Gravenhage, 5 jaruati lcro7, lER 2U)1, 22
Vzr

t.FJei\l

KPN) De roegewezeù k6ler úerden gemaligd omdat de billulheid zich
I.gen veroorLleling il de volled'ge koslen verzetle. Daarloor acbtre de
looniÈningenrechter van belang da! KPN ni€t zelfinbreuk op IE rechlen van de

Slichrirg Breiìr
r?
r3

rv
to

tr
tr
5r

!
55

nraakte.

vzr. rb Uúechl,l7 april2007 (Heering/Milin)

Vzr

rb. .lrsrerdam, 25 jan. ?@7 (Unive6ol).

vzr rb.

s GralenlÀge, 27 april200? UD Fffna,4(NMP).

Vzr. rb. Leeuwrrler,

Vzr

rl

?l maaí

dlnrlo, 3olanuarj

Vzr. rb.

2007 (Hood Holdjng/Red Mountai! Trade)

2007 (F'rofan/Tijhoff)

-tnsrerdam, i I januari 2007 (Dijkmarì/Van Tigselen)

Zle:oiscussie oplc,eru.nljn d€ periode

i5

18lÀnuari 2007

vzr. rb. Ansrerdam, 1.1decemlrìr 2006.

Alb"n Ploeger. conr*"nraar ìrij

Rechibank

Anúerrla4 I.l decenber 2m6

lerschenen ùp Boekg.nl, 21 december 2006.
5ó

i7
53

Vzr.

rt'. s'Gravenhage, t7jan.2007 om€roys,{"ucy Locker.

RL'. Rouerrùm. 6 maart 2007

Zo volgr

ookuitrrzr

rt.

r.w

advocateno de.nl onder wet enr€gelSevingi wetgevingsad\iezdn'

erders: E.

Kamerruk 30

392,

c.

van Gel leren, 'Mag het iels meer zij n'? PruccskostenleroordelinS

in lB-zaken ..luli 2006, gepubliceerd op: www

rb. .,\|rìhem, 8 lebrùari ?007).

oktobd 1006 (BRZ ;Òìidaridad). Dan ligl

Zie,

6zie:M!A,

(Unifiùitzwddtrunr.

s Gravenhage,]7 feb 2007 {Hendriks,/Konosch)

,

s

t!)elg.rl

Afgezien vaî de eis€r 1e goeder ùouw zoals in de zaÀk BRz/Solidari,lad:

