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Terugblik

Bedrijfsgeheimen 

Inleiding
De Wet bescherming bedrijfsgeheimen (hierna: WBB) 
is inmiddels ruim tweeënhalf jaar in werking.1 In deze 
terugblik wordt de balans opgemaakt van de recht-
spraak met betrekking tot bedrijfsgeheimen over de 
laatste twaalf maanden, te weten de periode van 
april 2020 tot en met april 2021. In de periode direct 
na inwerkingtreding van de WBB kwam in de lagere 
rechtspraak over bedrijfsgeheimen een tamelijk 
breed scala aan onderwerpen aan de orde, zoals 
besproken in de vorige terugblik.2 Over het afgelopen 
jaar valt op dat er niet veel vorderingen worden inge-
steld die direct gebaseerd zijn op inbreuk op een 
bedrijfsgeheim; de WBB wordt in dat opzicht nog 
weinig gevonden. In de enkele uitspraken die er zijn 
wordt nogal verschillend omgegaan met de vraag 
welk recht van toepassing is op oudere feiten; de 
WBB bevat immers geen overgangsrecht. 
Een interessant onderwerp dat zich begint af te teke-
nen is in hoeverre de WBB een specifieke rol kan of 
moet spelen in geschillen met ex-werknemers. Het 
lijkt erop dat bij dergelijke casus de reflex is te ver-
trouwen op het arbeidscontract, al dan niet in 
samenhang met de oude Boogaard/Vesta-leer over 
oneerlijke concurrentie, waarbij de WBB of het 
 eerdere recht over bedrijfsgeheimen (ten onrechte) 
nauwelijks in het debat wordt ingepast.
Meer rechtspraak is er over procedurele aspecten, 
zoals over inzagevorderingen gebaseerd op een ver-
onderstelde inbreuk op bedrijfsgeheimen of (omge-
keerd) bescherming van bedrijfsgeheimen in de con-
text van inzagevorderingen, en over de nieuwe 
instrumenten voor het opleggen van een vertrouwe-
lijkheidsregime. Tenslotte is er nog het een en ander 
op te merken over de mogelijkheid tot veroordeling 
in de redelijke en evenredige proceskosten van 
art. 1019 ie Rv.

Is sprake van een bedrijfsgeheim?
Een merkwaardige casus deed zich voor in de zaak 
IPA/Joh. Enschedé van de rechtbank Noord-Holland.3 
IPA Ltd. is een Engelse vennootschap die als agent 

wereldwijd bemiddelt bij het laten drukken van post-
zegels voor postdiensten. Zij doet dit al sinds de jaren 
’70. IPA heeft in deze rol bemiddeld tussen de 
 Surinaamse Posterijen en Joh. Enschedé wat betreft 
het laten drukken van postzegelboekjes. IPA is kenne-
lijk gealarmeerd door de voorpublicatie van een boek 
waarin zij wordt genoemd; de schrijver heeft voor zijn 
onderzoek gebruik gemaakt van correspondentie 
tussen IPA en Joh. Enschedé uit de jaren ’70 en ’80. 
Deze correspondentie komt uit het bedrijfsarchief 
van Joh. Enschedé. Joh. Enschedé heeft dit archief in 
1992 overgedragen aan Stichting Museum Enschedé, 
die (de hier relevante) delen daarvan in 2015 weer in 
bruikleen heeft gegeven aan het Nationaal Archief. 
IPA stelt dat het gaat om geheime bedrijfsinformatie 
die nog altijd relevant is omdat daaruit blijkt op 
welke wijze zij zaken doet; die wijze is tot op heden 
niet veranderd en levert nuttige informatie op voor 
concurrenten. Het boek is kennelijk niet het pro-
bleem; het gaat IPA om het risico van verdere open-
baarmaking in de toekomst. Zij vordert daarom in 
kort geding een verbod van Joh. Enschedé, het 
museum en het Nationaal Archief om – kort gezegd – 
informatie over IPA en haar transacties nog verder te 
gebruiken of openbaar te maken, en een gebod aan 
partijen om de documenten terug te brengen in han-
den van Joh. Enschedé. De vorderingen zijn geba-
seerd op de WBB.
De voorzieningenrechter overweegt dat de aan 
Joh. Enschedé en het museum verweten gedragin-
gen zijn verricht vóór de inwerkingtreding van de 
WBB zodat de vorderingen jegens deze gedaagden 
niet rechtstreeks aan de WBB kunnen worden 
getoetst. Het is de vraag of dat juist is. IPA vraagt 
immers niet een toetsing van de bedoelde gedragin-
gen in het verleden (overdracht cq bruikleen van 
bepaalde documenten), maar (ook jegens deze twee 
gedaagden) een verbod op verdere openbaarmaking 
in de toekomst. Of de bedoelde documenten nu nog 
bedrijfsgeheimen vormen die voor de toekomst 
bescherming verdienen kan en moet zelfs worden 
beoordeeld naar het huidige recht, dus onder de 
WBB. Maar voor de uitkomst maakt dit weinig uit 
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omdat de voorzieningenrechter wel indirect toetst 
aan de WBB, met de volgende overweging:4 “Omdat 
de richtlijn en de WBB een codificatie zijn van het leer-
stuk omtrent onrechtmatige verwerving van bedrijfs-
geheimen, zal de voorzieningenrechter aan de hand 
van het beoordelingskader van het commune aan-
sprakelijkheidsrecht de vorderingen toetsen maar 
daarbij de normen die tot uitdrukking gebracht zijn in 
de richtlijn en de WBB in zijn beoordeling betrekken.” 
Dit is een variatie op een soortgelijke overweging van 
de rechtbank Den Haag in Future Crops/Certhon Build 
van 20 maart 2019.5 Zoals eerder aangegeven6 is het 
te simplificerend om Richtlijn 2016/943 en de WBB te 
beschouwen als codificatie van in Nederland reeds 
geldend recht; het recht rond knowhow-bescher-
ming was juist uitermate verbrokkeld en er werd 
slechts sporadisch aangehaakt bij art. 39 lid 2 TRIPs 
dat de basis vormt voor de huidige definitie van 
bedrijfsgeheimen. De rechter die nieuw recht wil toe-
passen op oude feiten heeft naar mijn mening alleen 
het handvat van art. 39 lid 2 TRIPs, dat in het verband 
van art. 6:162 BW kan worden toegepast. Dat bete-
kent dat wel kan worden aangesloten bij de definitie 
van bedrijfsgeheim van art. 2 WBB (die immers vrij-
wel gelijk is aan art. 39 lid 2 TRIPs), maar niet zomaar 
bij de overige bepalingen van de WBB.
Maar deze dogmatische bezwaren doen weinig af aan 
de uitkomst van de zaak want de vorderingen lopen 
stuk juist op de bedoelde definitie van ‘bedrijfsge-
heim’ in art. 2 WBB. Het gaat hier om opdrachten tot 
het drukken van postzegelboekjes verstrekt in de 
jaren ‘70 en ’80. Dat dergelijke informatie – zoveel 
jaar na dato – nu nog handelswaarde heeft is door 
IPA onvoldoende onderbouwd. Ook is niet gebleken 
dat IPA destijds redelijke maatregelen heeft getroffen 
tot geheimhouding; de voorzieningenrechter citeert 
in dit verband uitgebreid uit de MvT waarin voorbeel-
den van dergelijke maatregelen zijn gegeven. IPA 
heeft niet gesteld dat zij in haar contracten met Joh. 
Enschedé geheimhouding heeft bedongen of dat zij 
andere maatregelen heeft getroffen. Er is dus geen 
sprake van geheime bedrijfsinformatie of van 
bedrijfsgeheimen in de zin van de WBB. Ook de vor-
deringen jegens het Nationaal Archief (die wel recht-
streeks worden getoetst aan de WBB) stranden om 
deze reden. De proceskostenveroordeling is forfaitair; 
vergoeding ex 1019 ie Rv is kennelijk niet door de 
gedaagden gevorderd.
In ZCN/Gemeenten7 moest het gerechtshof Amster-
dam zich buigen over een incident uit 2015 waarbij 
de gemeente Alkmaar als penvoerder in een aanbe-
steding korte tijd informatie van ZCN beschikbaar 
had gesteld aan andere inschrijvers op de aanbeste-
dingswebsite Tendernet. ZCN verzorgde in opdracht 
van de provincie Noord-Holland zogenaamd collec-
tief vraagafhankelijk vervoer voor geïndiceerde reizi-
gers in de regio Kennemerland. Onder het contract 
met de provincie moest ZCN gedetailleerde informa-
tie verstrekken aan de provincie over de uitgevoerde 
ritten, zoals reistijden, personalia, medische gege-
vens, bestemmingen, tarieven, stiptheid etc. De pro-

vincie mocht deze gegevens delen met deelnemende 
gemeenten maar was overigens verplicht tot geheim-
houding. In 2015 schreven de betrokken gemeenten 
onder leiding van de gemeente Alkmaar een aanbe-
steding uit voor voortzetting van dit type vervoer. Zij 
vroegen aan ZCN de genoemde informatie zodat 
deze zou kunnen worden gedeeld met kandidaat 
inschrijvers om hun inschrijving op te baseren, maar 
ZCN weigerde en wees op de verplichting tot geheim-
houding van de provincie. Vervolgens ontvingen de 
gemeenten toch een Excel bestand met deze infor-
matie van de provincie en werd dit bestand gepubli-
ceerd op Tendernet. Na een aanmaning door ZCN 
werd het na enkele dagen weer verwijderd. De 
gemeenten besloten uiteindelijk de aanbesteding in 
te trekken en een nieuwe aanbesteding uit te schrij-
ven met een andere systematiek; deze werd door een 
andere partij dan ZCN gewonnen.
ZCN wendde zich tot de rechtbank Noord-Holland 
met het verzoek de gemeenten te veroordelen tot 
vergoeding van schade op te maken bij staat, met als 
drie afzonderlijke grondslagen (i) schending van een 
contractuele geheimhoudingsplicht, (ii) schending 
van databankrecht, (iii) onrechtmatig handelen 
wegens het openbaren van bedrijfsgeheimen en per-
soonsgegevens. De rechtbank wees de vordering op 
de derde grondslag toe waarna de gemeenten hoger 
beroep instelden. 
In hoger beroep betogen de gemeenten dat geen 
sprake kan zijn van een onrechtmatige daad in de zin 
van art. 6:162 BW omdat de informatie van ZCN niet 
geheim was en geen handelswaarde had, en omdat 
ZCN geen redelijke maatregelen had getroffen om 
deze geheim te houden. Zij sluiten daarmee kennelijk 
aan bij de definitie van art. 39 lid 2 TRIPs hetgeen 
onder oud recht – zoals hier van toepassing – een cor-
recte benadering lijkt. Het hof wijdt geen woord aan 
de vraag welk recht hier eigenlijk van toepassing is 
(oud of nieuw) en aan de vraag welk criterium nu 
eigenlijk heeft te gelden onder het oude recht (wel of 
geen incorporatie van art. 39 lid 2 TRIPS); het gaat 
direct over tot toetsing aan de elementen ‘geheim’, 
‘handelswaarde’ en ‘redelijke maatregelen tot 
geheimhouding’. De gegevens waren volgens het hof 
geheim ‘omdat zij de bedrijfsvoering van ZCN betref-
fen en ZCN deze niet zelf openbaar heeft gemaakt of 
wilde maken’.8 Daarmee toetst het hof niet aan het 
juiste criterium neergelegd in art. 39 lid 2 TRIPs (en 
vervolgens in art. 2 lid 1 van de Richtlijn en art. 1 
WBB), maar een juiste toets had ongetwijfeld geleid 
tot dezelfde conclusie. ZCN heeft volgens het Hof vol-
doende onderbouwd dat de gegevens van waarde 
kunnen zijn voor concurrerende ondernemingen; uit 
de gegevens blijkt immers de rittensystematiek van 
ZCN, de knowhow om het aanbod kwalitatief beter 
en meer efficiënt te maken, de tarieven en strategie 
in het vormgeven van offertes, en op welke wijze ZCN 
haar personeel en voertuigen inzet om een bepaalde 
bezettingsgraad en stiptheid te bereiken. Dat die 
informatie van waarde kan zijn voor concurrerende 
ondernemingen is onvoldoende betwist; dat het gaat 
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om historische (verouderde) informatie is daartoe 
onvoldoende. Tenslotte heeft ZCN volgens het hof 
voldoende maatregelen getroffen om de informatie 
geheim te houden; zij heeft immers geheimhouding 
bedongen bij de provincie en de gemeenten meer-
malen gewezen op het vertrouwelijke karakter van de 
gegevens. Er is dus sprake van onrechtmatige daad 
en het vonnis van de rechtbank kan in stand blijven.
Overigens voegt het hof nog toe dat ZCN ook schade 
kan hebben geleden door het publiceren van per-
soonsgegevens van haar klanten in strijd met de 
Wbp. Dit niet omdat ZCN rechtstreeks rechten kan 
ontlenen aan de Wbp, maar omdat ZCN door deze 
openbaarmaking mogelijk reputatieschade kan lei-
den. De lage drempel voor verwijzing naar de scha-
destaatprocedure (de mogelijkheid van schade is 
aannemelijk) wordt vanuit beide perspectieven 
gehaald.

Gebruik van bedrijfsgeheimen?
In de zaak iclean Carwash Technologies/TGS9 kreeg de 
rechtbank Rotterdam een klassiek scenario voorge-
legd: een werknemer vertrekt naar een concurrerend 
bedrijf dat vervolgens een sterk gelijkend product 
gaat aanbieden. Eiseres iclean is actief op het gebied 
van wasstraten en heeft onder meer systeem ontwik-
keld (genaamd ‘Bionic’) waarmee water na gebruik 
biologisch wordt gezuiverd zodat het kan worden 
hergebruikt. De basisversie van het systeem bestaat 
uit een bioreactor, een watercyclone en een schakel-
kast met onderdelen die het zuiveringsproces rege-
len. De werknemer die nauw betrokken was bij de 
ontwikkeling van Bionic stapt over naar concurrent 
TGS. Ruim een jaar later brengt ook TGS een water-
zuiveringssysteem op de markt dat in elk geval uiter-
lijk sterk lijkt op een uitvoering van de Bionic met 
twee bioreactoren en twee watercyclones. iclean 
betrekt zowel de ex-werknemer als TGS in kort 
geding; de ex-werknemer wordt beschuldigd van 
schending van zijn concurrentie- en geheimhou-
dingsbeding en van het onrechtmatig openbaren van 
bedrijfsgeheimen; TGS van misbruik van wanpresta-
tie, onrechtmatig gebruik van bedrijfsgeheimen en 
slaafse nabootsing. iclean betoogt dat het niet 
anders kan dan dat de ex-werknemer bedrijfsgehei-
men over de Bionic heeft gedeeld met zijn nieuwe 
werkgever zodat deze vervolgens de concurrerende 
waterzuiveringsinstallatie kon ontwikkelen. De recht-
bank gaat hier echter niet in mee. Nog los van de 
vraag in hoeverre hier sprake is van bedrijfsgehei-
men, geldt dat door iclean geen concrete feiten of 
omstandigheden naar voren zijn gebracht waaruit 
volgt dat bedrijfsgeheimen met TGS zijn gedeeld. De 
uiterlijke gelijkenissen tussen de producten zijn 
onvoldoende om aan te nemen dat bedrijfsgeheime 
informatie van iclean is gebruikt; de buitenkant van 
de Bionic is immers niet te beschouwen als bedrijfs-
geheim. Ook de betrokkenheid van de ex-werknemer 
bij de ontwikkeling van het nieuwe product is onvol-

doende om aan te nemen dat voor het binnenwerk 
en/of de werkzaamheid daarvan gebruik is gemaakt 
van bedrijfsgeheime informatie van iclean. 
Deze casus illustreert een bekend probleem: alles 
wijst er op dat een ex-werknemer met behulp van 
bedrijfsgeheimen de concurrent heeft geholpen met 
het ontwikkelen van een nieuw product, maar con-
creet bewijs voor het gebruik van de bedrijfsgehei-
men ontbreekt. De juiste weg lijkt dan een bewijsbe-
slag gevolgd door een inzageprocedure. Maar men 
kan zich voorstellen dat in een casus van dit type ook 
zonder inzage voldoende aanwijzingen worden 
gevonden om de drempel van een verbodsvordering 
te halen; bijvoorbeeld als een technologisch complex 
product in een onaannemelijk korte tijd wordt ont-
wikkeld.
De kwestie loopt voor iclean toch nog goed af omdat 
de voorzieningenrechter de verbodsvordering toe-
wijst op de grondslag van slaafse nabootsing (waarbij 
de uiterlijke gelijkenis tussen de producten juist cen-
traal staat). 

Onrechtmatige concurrentie door 
(ex)werknemers
Een aanzienlijk deel van de zaken over misbruik van 
bedrijfsgeheimen betreft werknemers of ex-werkne-
mers die bij een concurrent gaan werken of zelf een 
concurrerend bedrijf oprichten (zoals ook aan de 
orde in de hierboven besproken zaak iclean Carwash 
Technologies/TGS). Hier kunnen verschillende invals-
hoeken worden gekozen. Ten eerste zal de werkne-
mer dikwijls gebonden zijn aan specifieke bedingen 
die beogen de speelruimte bij een nieuwe werkkring 
te beperken: concurrentie-, relatie- en geheimhou-
dingsbedingen. De vordering van de voormalig werk-
gever kan dan gebaseerd zijn op wanprestatie 
(jegens de ex-werknemer) en misbruik van wanpres-
tatie (jegens de nieuwe werkgever). Ten tweede is er 
de zogenaamde Bogaard/Vesta-rechtspraak waaruit 
volgt dat ook als niet een dergelijk beding kan wor-
den ingeroepen de concurrentie door de ex-werkne-
mer en diens nieuwe werkgever toch onrechtmatig 
kan zijn jegens de voormalig werkgever. Concurreren 
staat in beginsel iedereen vrij dus de concurrentie zal 
pas onrechtmatig zijn als sprake is van bijkomende 
omstandigheden. De in dit verband aangelegde 
Boogaard/Vesta-criteria (die overigens niet in het 
betreffende arrest staan10 maar daar in de loop der 
tijd uit zijn afgeleid) zijn de volgende: (1) het stelsel-
matig en substantieel afbreken van (2) het duurzame 
bedrijfsdebiet van de voormalig werkgever (3) met 
kennis en gegevens die de werknemer bij zijn voor-
malig werkgever vertrouwelijk heeft verkregen.11 Ten 
derde kan het delen en gebruiken van bedrijfsgehei-
men onrechtmatig zijn onder art. 6:162 BW (oud 
recht) of onder de WBB (nieuw recht). Dat die laatste 
benadering een afzonderlijke grondslag biedt die 
afzonderlijk dient te worden getoetst lijkt niet altijd 
even scherp voor ogen te staan. Vooral als eenmaal 
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het Boogaard/Vesta-perspectief is gekozen (waarin 
het gebruik van vertrouwelijke informatie al een 
eigen rol speelt) dreigt deze toets onder te sneeuwen. 
Dat lijkt vooral in het nadeel van de werkgever, want 
Boogaard/Vesta kent een eigen, hoge drempel (stel-
selmatig en substantieel afbreken van duurzaam 
bedrijfsdebiet) die bij de toets van misbruik van 
bedrijfsgeheimen niet aan de orde is.
Een voorbeeld van een casus onder het oude recht 
(pre-WBB) is de zaak LeaseWeb/NovoServe die werd 
beoordeeld door de rechtbank Noord-Holland.12 Een 
van de gedaagden werkte op basis van een detache-
ringsovereenkomst voor de Duitse vestiging van 
LeaseWeb, een internationaal opererende internet 
hosting provider. Tijdens deze detachering richtte hij 
de onderneming NovoServe op met precies dezelfde 
activiteiten. Hij benaderde klanten van LeaseWeb 
voor zijn nieuwe onderneming, deelde financiële 
informatie van LeaseWeb, en gebruikte de klantenlijst 
van LeaseWeb ten behoeve van NovoServe (informa-
tie die aan het licht kwam na bewijsbeslag). Enige tijd 
na het einde van de detachering nam NovoServe ook 
nog eens vijf werknemers van LeaseWeb in dienst. 
LeaseWeb richt vervolgens een reeks van vorderin-
gen op zowel de voormalig gedetacheerde als diens 
onderneming NovoServe met inroeping van alle rele-
vante (hierboven opgesomde) grondslagen. De 
afdoening daarvan levert een interessant beeld op. 
De rechtbank oordeelt dat de voormalig gedeta-
cheerde diverse relevante bepalingen van de deta-
cheringsovereenkomst heeft geschonden die zien op 
nevenwerkzaamheden, concurrentie en geheimhou-
ding. Hijzelf en de uitlener worden in dat kader ver-
oordeeld tot het betalen van aanzienlijke contractu-
ele boetes. Maar zijn onderneming NovoServe blijft 
geheel buiten schot, hetgeen toch merkwaardig is te 
noemen gelet op de in het vonnis gerelateerde feiten. 
De rechtbank legt de casus uitvoerig langs de lat van 
Boogaard/Vesta, en concludeert dat onvoldoende fei-
ten en omstandigheden zijn aangevoerd waaruit 
volgt dat gericht en stelselmatig afbreuk is gedaan 
aan het duurzaam bedrijfsdebiet van LeaseWeb; vol-
gens de rechtbank een ‘hoge drempel’. Vervolgens 
wordt veel korter stilgestaan bij de andere grondsla-
gen. Er is geen misbruik van wanprestatie door Novo-
Serve, aldus de rechtbank, omdat onvoldoende is 
onderbouwd op welke wijze en in welke mate 
gebruik is gemaakt van vertrouwelijke informatie van 
LeaseWeb. Er is geen misbruik van bedrijfsgeheimen 
omdat niet is gebleken dat NovoServe de door Lease-
Web bedoelde vertrouwelijke informatie “op een dus-
danige wijze heeft gebruikt dat dit als onrechtmatig 
kan worden gekwalificeerd”. Dat laatste roept de 
vraag op welk criterium de rechtbank nu eigenlijk 
heeft gehanteerd; als bedrijfsgeheimen worden door-
gespeeld aan een concurrent is gebruik daarvan door 
die concurrent (die van de onrechtmatige herkomst 
wist of had moeten weten13) toch in beginsel 
onrechtmatig. En de summiere wijze van afdoening 
wekt de indruk (al kan dat natuurlijk niet met zeker-

heid worden gezegd) dat niet voldoende is neergezet 
(door gedaagde) of onderkend (door de rechtbank) 
dat het hier werkelijk gaat om afzonderlijke grondsla-
gen met een eigen toetsing.
Ook in Media Brabant/X14 ging het om een casus die 
geheel kon worden beoordeeld onder het oude recht 
(een schadevordering op basis van een feitencom-
plex lang voor inwerkingtreding van de WBB). De 
eiser (en vervolgens appellant) had het plan een huis-
aan-huiskrant uit te geven onder de naam “Zo is 
Enschede”. Hij heeft daarbij de hulp ingeroepen van 
de heer X die onder meer adverteerders ging werven; 
X kreeg een onkostenvergoeding, huurauto, laptop 
en dergelijke met het idee dat na de opstartfase ook 
een arbeidscontract zou worden gesloten. Tot een 
arbeidscontract kwam het echter niet. X nam op enig 
moment het initiatief tot een andere krant genaamd 
“Enschede heeft het” en benaderde de adverteerders 
van de eerste krant, onder meer ook met de mede-
deling dat alleen de naam was veranderd. Media 
 Brabant stelt een schadevordering in jegens X en nog 
twee andere gedaagden op grond van (kort gezegd) 
het ‘onrechtmatig ontvreemden van haar bedrijfsac-
tiviteiten’. Na afwijzing door de rechtbank buigt het 
hof Den Bosch zich over de kwestie. Het hof neemt 
als referentiepunt de Boogaard/Vesta-leer; X was wel-
iswaar niet in dienst maar de bedoeling was hem in 
dienst te nemen zodat bij de criteria van Boogaard/
Vesta kan worden aangesloten. Het Hof herhaalt de 
bekende (drie) criteria met als specificatie (die men 
wel meer ziet) dat het bedrijfsdebiet van de voorma-
lig werkgever wordt afgebroken “door diens klanten, 
leveranciers of personeelsleden af te nemen”; en voegt 
daar in één adem aan toe:15 “Ook andere bijzondere 
omstandigheden zoals misbruik van bedrijfsgeheimen 
kunnen leiden tot de conclusie dat sprake is van 
onrechtmatig handelen.” Misbruik van bedrijfsgehei-
men wordt aldus (nogal verwarrend) in de context 
gezet van de Boogaard/Vesta-leer; het blijft uiteraard 
een afzonderlijke grondslag. Voor de afdoening 
maakt dit niet uit omdat het hof oordeelt dat aan de 
bekende criteria van Boogaard/Vesta is voldaan: 
X heeft de gegevens die hem uit hoofde van zijn werk-
zaamheden voor Media Brabant ter beschikking ston-
den misbruikt om adverteerders te bewegen over te 
stappen naar de nieuwe krant, en daarmee het 
bedrijfsdebiet van Media Brabant welbewust afge-
broken. Het Hof merkt daarbij nog op dat deze gedra-
gingen “ook in algemene zin onrechtmatig zijn, dus 
ook indien niet de maatstaf van een ex-werknemer 
wordt aangelegd”. Dat is opnieuw bijzonder verwar-
rend, want de beoordeling is geheel opgezet langs de 
lijnen van Boogaard/Vesta. Is dit een geheel globale 
verwijzing naar 6:162 BW? Of toch weer een referen-
tie aan misbruik van bedrijfsgeheimen? Dit arrest 
illustreert, naar mijn mening, dat bij casus van dit 
type Boogaard/Vesta voor de rechter nog altijd als 
baken geldt, en dat daarbuiten de toetsing aan 6:162 
BW (ten onrechte) aanmerkelijk mistiger wordt. 
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16 Hof Arnhem-Leeuwarden 23 juni 
2020, ECLI:NL:GHARL:2020:4815 
(Highcare/X).

17 R.o. 6.8.
18 Hof Arnhem-Leeuwarden 6 oktober 

2020, ECLI:NL:GHARL:2020:8089 
(PDX/X).

19 Uit het arrest wordt niet helemaal 
 duidelijk welk bereik deze uitingen 
hadden; het feitenrelaas vermeldt een 
post op een vacaturesite (r.o. 4.13), 
maar het debat in hoger beroep lijkt 
uitsluitend te gaan over uitlatingen in 
huiselijke kring (r.o. 6.9 en 6.10). 

20 HR 28 september 2018, 
ECLI:NL:HR:2018:1775, IEF 18102 
(Organik/Dow), r.o. 5.1.3.

21 HR 13 november 2015, 
ECLI:NL:HR:2015:3304, IEF 15425 
(AIB/Novisem) r.o. 4.15 en 4.1.6.

22 HR 10 juli 2020, 
ECLI:NL:HR:2020:1251 (Semtex/X), 
geannoteerd door W.J.G. Maas in 
BIE 2020-5, nr. 20

23 Rb. Amsterdam (vzr. 16 maart 2020, 
ECLI:NL:RBAMS:2020:2038 (Veri-
zon/X).

Te vermelden is verder het arrest van het gerechtshof 
Arnhem-Leeuwarden in de zaak Highcare/X,16 dat niet 
rechtstreeks gaat over bedrijfsgeheimen maar wel 
inzicht geeft in de positie van dat onderwerp bij 
arbeidsrechtelijke geschillen over onrechtmatige 
concurrentie. Highcare is een uitzendbureau in de 
ambulancezorg. Als haar werknemer X ontslag neemt 
en overstapt naar een directe concurrent tracht zij X 
aan te spreken op een contractueel anti-concurren-
tiebeding van een jaar. Dat X het beding heeft over-
treden is onbetwist, maar de vraag is of Highcare 
hem daaraan mag houden. Het hof moet daarbij (in 
dit geval in kort geding) de diverse belangen tegen 
elkaar afwegen. Het Hof overweegt, met verwijzing 
naar diverse eerdere arresten, dat “een concurrentie-
beding is bedoeld om het bedrijfsdebiet van een werk-
gever – de opgebouwde knowhow en goodwill – te 
beschermen. Het gaat daarbij om het beschermen van 
bedrijfsgeheimen en andere concurrentiegevoelige 
informatie en/of het voorkomen dat een ex-werknemer 
bepaalde, al dan niet door hem onderhouden relaties 
met gebruikmaking van de door hem via zijn ex-werk-
gever bij de relaties verworven bekendheid meeneemt 
naar zijn nieuwe werkgever, met wie de ex-werkgever 
in een concurrentieverhouding staat.”17 Het concur-
rentiebeding wordt door het hof geschorst omdat het 
enkele feit dat X overstapt naar de concurrent nog 
niet betekent dat Highcare is aangetast in haar 
bedrijfsdebiet; X deed uitvoerende werkzaamheden 
deed (als ambulanceverpleegkundige) en uit niets 
blijkt dat hij beschikte over concurrentiegevoelige 
informatie of klanten zou kunnen doen overstappen.
Zoals volgt uit de geciteerde overweging van het hof 
is een onderdeel van het te beschermen bedrijfsde-
biet dus de bescherming van bedrijfsgeheimen. Men 
mag aannemen dat hetzelfde geldt bij toepassing van 
de Boogaard/Vesta-leer, die immers hetzelfde 
bedrijfsdebiet beoogt te beschermen indien er geen 
contractuele handvatten zijn. Hieruit blijkt weer dat 
bedrijfsgeheimen in vele opzichten een rol spelen bij 
de beoordeling van onrechtmatige concurrentie door 
(ex)werknemers: zij zijn een te beschermen belang 
onder het concurrentiebeding, onder het relatiebe-
ding (het klantenbestand is immers doorgaans ook 
een bedrijfsgeheim) en vanzelfsprekend onder het 
geheimhoudingsbeding; als dergelijke bedingen ont-
breken zijn zij een te beschermen belang onder de 
Boogaard/Vesta-leer; en los van dat alles (zoals in het 
voorafgaande betoogd) worden bedrijfsgeheimen 
rechtstreeks beschermd door de WBB, die door de 
(ex)werkgever afzonderlijk is in te roepen en waar-
voor andere criteria gelden. 
Specifiek over het geheimhoudingsbeding in een 
arbeidsovereenkomst ging een arrest van hetzelfde 
hof in de zaak PDX/X.18 De vraag was of de ex-werkne-
mer dat beding had overtreden door in kleine kring 
te klagen over de manier waarop de loonbetaling was 
afgewikkeld.19 Het hof verwijst naar de parlementaire 
geschiedenis van de WBB waaruit volgt dat een 
geheimhoudingsbeding meer kan verbieden dan 

alleen het delen van bedrijfsgeheimen in de zin van 
de WBB. Het verbod kan echter niet zo ver strekken 
dat daaronder dit soort uitingen over een loongeschil 
in huiselijke kring worden begrepen; dat komt in 
strijd met de grondrechten vervat in de artt. 7 en 8 
EVRM.

Inzagevorderingen
Eén van de vereisten voor een inzagevordering onder 
art. 843a Rv is dat sprake is van een ‘rechtsbetrek-
king’. Een onrechtmatige daad bestaande uit inbreuk 
op een intellectueel eigendomsrecht of op een 
bedrijfsgeheim is zo’n rechtsbetrekking. Uit het arrest 
Organik/Dow20 weten we dat de maatstaf die wordt 
aangelegd bij intellectueel eigendomsrechten ook 
geldt in geval van bedrijfsgeheimen: de eiser moet 
zodanige feiten en omstandigheden stellen en met 
reeds voorhanden bewijsmateriaal onderbouwen, 
dat voldoende aannemelijk is dat bedrijfsgeheimen 
onrechtmatig zijn verkregen. Die drempel is hoger 
dan voor een verzoek tot het leggen van bewijsbe-
slag, en lager dan voor een verbodsvordering (waar-
bij ook sprake moet zijn van aannemelijkheid, maar 
dus in andere gradaties, zie de Hoge Raad in AIB/
Novisem21). Recent heeft de Hoge Raad overigens 
bepaald dat dezelfde drempel van ‘aannemelijkheid’ 
ook geldt bij andere rechtsbetrekkingen.22

In een vonnis van de voorzieningenrechter te Amster-
dam van 16 maart 2020 (Verizon/X)23 komt het ver-
schil tussen de diverse drempels duidelijk naar 
voren. Verizon is actief op het gebied van GPS 
 tracking software voor onder meer de vervoerssector. 
Twee van haar werknemers nemen ontslag en starten 
kort daarop een soortgelijk bedrijf; Verizon krijgt 
berichten dat haar klanten zouden worden bena-
derd. Uit een intern onderzoek blijkt dat beide werk-
nemers kort voor het einde van hun dienstverband 
vele e-mails met bijlagen hebben verzonden naar 
hun privé e-mail. Verizon krijgt verlof tot het leggen 
van bewijsbeslag; na dat beslag wendt zij zich tot de 
voorzieningenrechter met zowel een inzage- als een 
verbodsvordering, beide gebaseerd op inbreuk onder 
de WBB. De voorzieningenrechter oordeelt dat de 
ex-werknemers ‘de schijn tegen’ hebben; uit hetgeen 
Verizon heeft aangevoerd kan een redelijk vermoe-
den van (dreigende) inbreuk worden afgeleid, zodat 
sprake is van een rechtsbetrekking als vereist onder 
843a Rv. Omdat ook aan de andere eisen is voldaan 
wordt de inzage toegewezen. Dat betekent echter 
niet dat de inbreuk ook voldoende aannemelijk is om 
de verbodsvordering toe te wijzen: gedaagden heb-
ben onder meer gemotiveerd bestreden dat het gaat 
om geheime informatie, met handelswaarde, en dat 
Verizon redelijke maatregelen tot geheimhouding 
heeft getroffen; en zij hebben betwist dat zij die infor-
matie op onrechtmatige wijze hebben gebruikt. De 
voorzieningenrechter wijst de verbodsvordering om 
deze reden af. Interessant is vervolgens de overwe-
ging over de proceskosten: veroordeling ex 1019ie Rv 



145berichten industriële eigendom • mei/juni 2021

24 Woorden die letterlijk (maar niet 
 precies in deze combinatie) zijn terug 
te vinden in de nadere MvA, Kamer-
stukken I 2017/18, 34 821, E.

25 Rb. Rotterdam 9 maart 2021, 
ECLI:NL:RBROT:2021:1878 
(FDR/X).

26 Rb. Rotterdam 2 september 2020, 
ECLI:NL:RBROT:2020:7862, 
IEF 19399 (Heraeus/Biomet).

27 R.o. 5.22.
28 Rb. Gelderland 28 augustus 2019 

(maar gepubliceerd 30 juli 2020), 
ECLI:NL:RBGEL:2019:4483 
( Ventilex/Tema Process).

is volgens de voorzieningenrechter niet aan de orde 
omdat de inbreuk nog niet kan worden vastgesteld 
(dat kan pas na de inzage); bovendien geldt bij inzage 
het uitgangspunt dat deze geschiedt op kosten van 
de partij die inzage verlangt. Ten overvloede memo-
reert de voorzieningenrechter dat toewijzing ex 1019 
ie Rv blijkens de parlementaire geschiedenis alleen 
aan de orde is bij “flagrante inbreuk die volstrekt te 
kwader trouw is gepleegd”.24 De vraag of de kosten 
van beslag en inbewaringgeving aan Verizon dienen 
te worden vergoed (kennelijk los van 1019ie Rv) kan 
pas worden beantwoord als duidelijk is welke partij 
materieel gelijk krijgt; de voorzieningenrechter 
spreekt uiteindelijk geheel geen kostenveroordeling 
uit. Het is de vraag of dit volledig sluit: de inzet van 
het kort geding was immers inzage en een voorlopige 
voorziening in de vorm van een verbod; daarover is 
materieel beslist zodat men een beslissing zou ver-
wachten over de kosten, eventueel door deze te com-
penseren.
In FDR/X25 ging het eveneens om een ex-werknemer 
die klanten benaderde van zijn ex-werkgever; onge-
veer 20 klanten zijn overgestapt na afloop van diens 
relatiebeding. Volgens FDR (een financieel adviesbu-
reau) beschikte de (ex)werknemer over zogenaamde 
klantkaarten die daartoe zouden zijn gebruikt; na 
beslag vordert zij in een bodemprocedure inzage. De 
gestelde rechtsbetrekking is inbreuk op bedrijfsge-
heimen (wanprestatie is na afloop van het relatiebe-
ding niet aan de orde). De rechtbank acht de inbreuk 
echter onvoldoende aannemelijk om de inzagevor-
dering toe te wijzen; niet alleen heeft de ex-werkne-
mer betwist dat hij de klantkaarten nog in bezit had; 
van belang is vooral dat de overgestapte klanten gro-
tendeels reeds klant bij hem waren voordat hij bij 
FDR in dienst trad – het is dus aannemelijk dat hij uit 
dien hoofde al bekend was met hun gegevens. Hier 
wordt dus ook de (lagere) drempel voor inzage niet 
gehaald.
Een opmerkelijke uitspraak over het verband tussen 
bedrijfsgeheimen en de inzagevordering is een von-
nis in incident van de rechtbank Rotterdam inzake 
Heraeus/Biomet.26 Het geschil tussen deze partijen 
heeft een lange historie en staat ook aan de basis van 
een arrest van de Hoge Raad dat hieronder wordt 
besproken. Kort gezegd heeft Heraeus in het verleden 
samengewerkt met Merck bij de productie van botce-
ment onder de naam Palacos; zij vermoedt dat Bio-
met later via Merck bedrijfsgeheimen heeft verkregen 
waarmee een vrijwel identiek botcement wordt 
geproduceerd. Heraeus heeft in 2016 bewijsbeslag 
gelegd maar haar inzagevordering strandde in drie 
instanties. In 2019 doet Heraeus een nieuwe poging 
bij de rechtbank Rotterdam, kennelijk met een (aan-
zienlijk) aangepaste vordering. De zaak is opmerkelijk 
vanwege de manier waarop Biomet verweer voert. 
Nu het gaat om een vordering gebaseerd op onrecht-
matig gebruik van bedrijfsgeheimen, hetgeen door 
Heraeus aannemelijk moet worden gemaakt, is een 
mogelijk verweer uiteraard dat geen sprake is van 

bedrijfsgeheimen, omdat niet is voldaan aan de crite-
ria van (kort gezegd) geheime informatie, handels-
waarde en redelijke maatregelen tot geheimhouding. 
Tegen deze achtergrond stelt Biomet een eigen, zeer 
uitgebreide inzagevordering in (als incidentele vorde-
ring), waarmee zij vraagt om allerlei documenten van 
Heraeus die een dergelijk verweer zouden kunnen 
ondersteunen. Er wordt een breed scala aan docu-
menten gevraagd over een lange periode, zoals alle 
informatie over het product die destijds aan Merck is 
verstrekt, beleidsdocumenten, arbeidsovereenkom-
sten, risicoanalyses, specificaties van de R&D uitga-
ven, specificaties van het product en wijzigingen 
daarvan, productverpakkingen, presentaties, lab-
journalen, invention disclosure forms, etcetera. De 
rechtbank loopt de diverse groepen documenten na, 
die telkens door Biomet zijn gerelateerd aan een spe-
cifiek verweer of ander belang; bijvoorbeeld de cate-
gorie ‘maatregelendocumentatie’ waarbij het erom 
zou gaan vast te stellen of redelijke maatregelen zijn 
getroffen ter geheimhouding. Het oordeel is telkens 
dat de bescheiden onvoldoende bepaald zijn, en/of 
dat Biomet geen rechtmatig belang heeft bij inzage. 
De rechtbank heeft duidelijk weinig begrip voor de 
zeer breed ingezette inzagevordering en duidt deze 
als een ‘hengeltochtje’ (fishing expedition). Zij schrijft 
onder meer: “De in artikel 843a Rv gegeven mogelijk-
heid tot het verkrijgen van inzage in bescheiden is niet 
bedoeld om op basis van een bij de wederpartij op te 
vragen veelheid aan bescheiden te kunnen gaan 
onderzoeken of een bepaald te voeren of gevoerd ver-
weer mogelijk van enige (nadere) onderbouwing kan 
worden voorzien”.27 Dat lijkt een correcte benadering.
Ten slotte is er ook het belang van de beslagene om 
de eigen bedrijfsgeheimen te beschermen tegen een 
te ruime inzage. Wat in dat kader met enige regel-
maat gebeurt (al dan niet op initiatief van partijen) is 
dat de inzage indirect wordt verleend, in die zin dat 
een neutrale derde een selectie maakt uit de in 
beslag genomen informatie en uitsluitend die selec-
tie ter inzage verstrekt. In de zaak Ventilex/Tema 
 Process28 ontstond enige discussie over de vraag of 
de daartoe benoemde ‘deskundigen’ (waarvan men 
zich kan afvragen of dat de juiste term is) beschikking 
zouden moeten krijgen over het volledige proces-
dossier, en vervolgens een deskundigenrapport 
 zouden moeten opmaken. Dat is volgens de recht-
bank Gelderland niet nodig. De enkele opdracht tot 
selectie is anders dan normaliter bij deskundigen het 
geval is. Het onderzoek leidt tot een pakket materiaal 
dat aan de eiser wordt verstrekt en niet tot een 
onderzoeksrapport. Indien nodig of desgewenst 
mogen de deskundigen wel (kort) aan partijen en de 
rechtbank een verslag uitbrengen van de gang van 
zaken rondom hun onderzoek.

Vertrouwelijkheidsregime
Met de invoering van de WBB zijn diverse mogelijkhe-
den gecreëerd voor de rechter om de vertrouwelijk-
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29 HR 23 april 2021, ECLI:NL:HR: 
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cl. van A-G Van Peursem van 30 okto-
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IEF 19546 (Hennessy/LB 11).

30 Hof Den Haag 30 april 2019, 
ECLI:NL:GHDHA:2019:1537, 
IEF 18443 (Hennessy/LB 11); kritisch 
geannoteerd door L.E. Dijkman en 
M.G. Hoenink in BIE 2019-5, nr. 23 
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Nispen & T.E. Deurvorst, ‘Terugblik 
procesrecht/sancties 2019’, 
BIE 2020-1, p. 18.

31 Zie over de vraag of analogische toe-
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de genoemde annotatie.

32 Zie de concl. A-G, randnrs 2.62-2.69.
33 “De rechter kan, indien kennisneming 

van stukken door een partij de be-
scherming van een bedrijfsgeheim als 
bedoeld in artikel 1 van de Wet be-
scherming bedrijfsgeheimen oneven-
redig zou schaden, bepalen dat deze 
kennisneming is voorbehouden aan 
een gemachtigde die advocaat is dan 
wel daarvoor van de rechter bijzondere 
toestemming heeft gekregen. Artikel 
1019ib, tweede lid, is van overeenkom-
stige toepassing.”

34 Rb. Den Haag 19 juni 2020, 
ECLI:NL:RBDHA:2020:5687 (Rhoda/
Neo Chemicals), r.o. 5.11.

35 Rb. Den Haag 13 mei 2020, 
ECLI:NL:RBDHA:2020:4264, 
IEF 19203 (DTS/Samsung), 
r.o. 5.2-5.6.

heid van bedrijfsgeheimen in een procedure te bewa-
ren, in een nieuw artikel 1019ib Rv. Dat artikel geldt 
echter alleen in procedures tot bescherming van 
bedrijfsgeheimen (art. 1019ia Rv). 
Vermeldenswaardig in dit verband is de merkenzaak 
Hennessy/LB 11.29 In een discussie over merkrechte-
lijke uitputting wilde het hof Den Haag de van 
inbreuk beschuldigde partij LB 11 in staat stellen nog 
te reageren op door Hennessy laat ingebrachte pro-
ducties (facturen). LB 11 had aangegeven dat de 
informatie waarmee zij zou kunnen aantonen dat 
sprake was van uitputting zeer vertrouwelijk was; bij 
het onthullen van haar bronnen (leveranciers in de 
EU) zou Hennessy immers maatregelen kunnen 
nemen waardoor die bronnen zouden opdrogen. Het 
hof bepaalde vervolgens een vertrouwelijkheidsre-
gime op de voet van art. 1019ie, kennelijk (maar niet 
uitdrukkelijk) met analogische toepassing want het 
ging hier niet om een procedure tot bescherming van 
bedrijfsgeheimen.30 Aan Hennessy werd verboden 
deze informatie te gebruiken anders dan in het kader 
van de procedure, en de toegang werd beperkt tot 
één nader aan te wijzen medewerker van Hennessy 
en één advocaat.
In cassatie klaagt Hennessy niet (althans niet tijdig) 
over de analogische toepassing van 1019ib.31 Wel 
wordt geklaagd over de beperking van de toegang tot 
informatie analoog aan art. 1019ib lid 3 Rv, waarbij 
onder meer wordt aangevoerd (i) dat LB 11 daarom 
niet heeft verzocht, (ii) dat de toegang ten onrechte is 
beperkt tot één persoon voor de vier oorspronkelijk 
eisers (verschillende entiteiten van het concern had-
den de vordering ingesteld, elk op basis van hun 
eigen merkrechten) en (iii) dat de toegang ten 
onrechte is beperkt tot één advocaat, terwijl advoca-
ten in teams werken, zaken moeten kunnen worden 
overgedragen, en (zoals gezegd) sprake is van vier 
partijen. 
AG Van Peursem neemt als uitgangspunt dat de ana-
logische toepassing van 1019ib Rv in cassatie niet 
meer ter discussie kan staan en acht de cassatie-
klachten grotendeels gegrond.32 Volgens hem heeft 
het hof heeft het vertrouwelijkheidsregime ambts-
halve toegepast terwijl art. 1019ib lid 3 een verzoek 
daartoe vereist; een informeel verzoek volgens de AG 
voldoende zijn, maar het enkel afleiden uit de pro-
ceshouding gaat te ver want is in feite ook ambts-
halve toepassing. De Hoge Raad benadert deze kwes-
tie echter geheel anders. Hij stelt vast dat de rechter 
ter bescherming van bedrijfsgeheimen de kennisne-
ming van stukken kan beperken op grond van art. 
22a lid 3 Rv.33 Deze bepaling is te elfder ure in het 
Wetboek van Rechtsvordering opgenomen om te 
ondervangen dat de nieuwe titel 15A in boek 3 Rv 
geen bescherming biedt aan bedrijfsgeheimen in een 
procedure die niet de bescherming van bedrijfsgehei-
men als onderwerp heeft. Anders dan art. 1019ib lid 3 
Rv staat in deze bepaling niet dat de maatregel 
slechts “op verzoek” kan worden opgelegd. In lijn 
daarmee stelt de Hoge Raad dat de rechter deze 

bevoegdheid ook ambtshalve kan uitoefenen indien 
een partij zich erop beroept dat bepaalde gegevens 
het karakter van een bedrijfsgeheim hebben. Op deze 
grond mocht het hof het aantal personen dat toe-
gang heeft tot de vertrouwelijke informatie beperken 
zoals het dat heeft gedaan, aldus de Hoge Raad. De 
verwijzing van het hof naar art. 1019ib Rv doet daar-
aan niet af, maar het artikel is niet van toepassing 
omdat het hier om een merkenzaak gaat. Hieruit is 
moeilijk anders te concluderen dan dat de Hoge Raad 
analogische toepassing van titel 15A afwijst en lijkt de 
discussie daarover dus beslecht. Opvallend is wel dat 
art. 22a lid 3 Rv kennelijk de nodige ruimte biedt aan 
de rechter om maatwerk toe te passen; de nogal 
omslachtige formulering dat de rechter toegang kan 
verlenen aan “een gemachtigde die advocaat is dan 
wel daarvoor van de rechter bijzondere toestemming 
heeft gekregen” staat er kennelijk niet aan in de weg 
om (zoals het hof had gedaan) ook aan een mede-
werker van de procespartij toegang te verlenen.
De vraag of elke procespartij recht heeft op kennis-
name door tenminste één natuurlijke persoon wordt 
in het arrest niet meer (uitdrukkelijk) geadresseerd, 
evenals de vraag of per partij meerdere advocaten 
dienen te worden toegelaten, kennelijk omdat in de 
benadering van de Hoge Raad geen uitleg nodig is 
van art. 1019ib Rv. Onder het regime van art. 22a lid 3 
Rv ziet de Hoge Raad in elk geval geen bezwaar tegen 
de door het hof toegepaste beperking tot één verte-
genwoordiger en één advocaat van de vier eisers. Vol-
gens AG van Peursem volgt uit 1019ib lid 5 Rv dat ten-
minste één natuurlijk persoon van elke partij toegang 
moet krijgen; dat in dit geval de procespartijen zijn 
verweven en gezamenlijk optreden maakt dit volgens 
hem niet anders. Hetzelfde geldt voor toegang door 
advocaten. De AG acht het wel mogelijk de toegang te 
beperken tot één advocaat per partij (dus zonder 
rekening te houden met advocatenteams en vervan-
ging). Maar het laatste woord is hierover dus nog niet 
gezegd. 
Naast het genoemde art. 22a lid 3 Rv heeft de rechter 
nog andere handvatten buiten titel 15A van boek 3 
om vertrouwelijke informatie te beschermen, te 
weten art. 27 lid 1 Rv (zitting met gesloten deuren), 
art. 28 lid 1 Rv (mededelingenverbod) en art. 29 lid 4 
rv (geanonimiseerd afschrift van vonnis/arrest). Zie 
voor toepassing van deze drie artikelen – in een pro-
cedure over het gebruik van in Nederland genomen 
monsters in buitenlandse octrooiprocedures – het 
vonnis van de rechtbank Den Haag inzake Rhoda/Neo 
Chemicals.34

In de octrooizaak DTS/Samsung35 werd door 
 Samsung met betrekking tot bepaalde technische 
informatie over haar telefoons gevraagd om toepas-
sing van een vertrouwelijkheidsregime, primair op 
basis van 1019ib Rv en subsidiair op basis van de 
genoemde generieke artikelen van Rv. De rechtbank 
overweegt uitdrukkelijk dat 1019ib Rv toepassing 
mist omdat de zaak niet de bescherming van een 
bedrijfsgeheim als onderwerp heeft; een benadering 
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36 Zie ook M. Schut, ‘Terugblik bedrijfs-
geheimen’, BIE 2020-3, p. 113.

37 HR 1 mei 2020, 
ECLI:NL:HR:2020:830, IEF 19179 
(Heraeus/Biomet).

38 Zie de noot van C.J.S. Vrendenbargh 
bij dit arrest, IER 2020/25.

39 Hof Den Haag 21 juli 2020, 
ECLI:NL:GHDHA:2020:1300 
( Saybolt/Amspec).

die inmiddels correct is bevonden gelet op het arrest 
Hennessy/LB 11. Er wordt wel een specifiek medede-
lingenverbod gegeven op basis van art. 28 lid 1 sub b 
Rv (door de rechtbank kennelijk per abuis aangeduid 
als art. 29) en een deel van de zaak wordt achter 
gesloten deuren behandeld ex art. 27 Rv.

Proceskosten ex 1019ie Rv
Hierboven werd reeds verwezen naar het geschil tus-
sen Heraeus en Biomet. Naast de nieuwe inzagepro-
cedure van Heraeus bij de rechtbank Rotterdam lag 
bij de Hoge Raad nog voor de cassatie in de eerste 
inzageprocedure. Een van de vragen was of ook in 
een inzageprocedure ex 843a Rv toepassing zou kun-
nen worden gegeven aan (volledige) proceskosten-
veroordeling ex art. 1019ie Rv. Volgens AG Wesse-
ling-Van Gent is dat niet het geval omdat een 
inzageprocedure geen procedure is tot bescherming 
van bedrijfsgeheimen; een nogal verrassende opinie 
als men kijkt naar de rechtspraak over 1019h Rv en 
de toepassing daarvan bij inzagevorderingen.36 
Helaas komt de Hoge Raad in haar arrest niet tot een 
inhoudelijk oordeel omdat de zaak ex art. 81 RO 
wordt afgedaan.37 Ook de vraag of althans in cassatie 
een volledige proceskostenveroordeling moet volgen 
leidt niet tot een inhoudelijk antwoord. Het antwoord 
op de vraag of 1019ie Rv zich uitstrekt tot een vorde-
ring of verzoek ex art. 843a Rv van een partij die haar 
wederpartij beticht van het schenden van bedrijfs-
geheimen kan in het midden blijven, aldus de Hoge 
Raad, omdat zij ook als dat het geval zou zijn geen 
aanleiding ziet tot een proceskostenveroordeling ex 

art. 1019ie Rv. Dat oordeel hoeft niet nader te worden 
gemotiveerd gelet op art. 419 lid 4 Rv.38 
Tot slot in dit verband nog een korte vermelding van 
het arrest Saybolt/Amspec van het hof Den Haag.39 
Beide bedrijven bevinden zich in dezelfde gespeciali-
seerde niche (laboratoriumanalyses in de petro-
leum-, chemie- en gasindustrie). Het hof oordeelt dat 
Amspec onrechtmatig heeft gehandeld door (onder 
meer) in korte tijd een groot deel van het werk nemers-
bestand van Saybolt over te laten stappen tegen een 
niet-marktconform loon. Met betrekking tot twee 
werknemers (mede-gedaagden) wordt specifiek vast-
gesteld dat zij bedrijfsgevoelige informatie hebben 
gekopieerd en meegenomen; het hof neemt aan dat 
Amspec daarvan op de hoogte was, niet adequaat is 
opgetreden en daar mogelijk voordeel bij had; ook 
dat kwalificeert het hof als onrechtmatig handelen 
van Amspec. Er zijn nog diverse andere omstandig-
heden, zoals het feit dat vijf werknemers over de 
 periode van hun concurrentiebeding van Amspec een 
‘vergoeding’ kregen gelijk aan hun latere salaris; na 
afloop van de periode werden zij vervolgens in dienst 
genomen. Saybolt vordert onder meer een volledige 
proceskostenvergoeding ex 1019ie Rv; dit wordt afge-
wezen met de enkele opmerking dat het hof ‘hiertoe 
geen aanleiding ziet’. Dat wekt enige verbazing, 
omdat het arrest een beeld schetst van intentioneel 
en breed opgezet onrechtmatig handelen; dit lijkt nu 
juist een casus waarin zou kunnen worden gesproken 
van ‘kwade trouw’ waarbij toewijzing ex art. 1019ie 
Rv mogelijk in beeld komt. In dat licht was nadere 
motivering van de afwijzing welkom geweest. 


