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RECHTBAIIK LilBURG

Burgerlijk rccht

Zittingsplaats Roeramd

zaahullrrrcr / rohumn€,r: CYffill220l3 I KG ZA 13-63

Yonnir ln lrort gedirg van 2!i aprll 2013

in de zaak van

de intematiorate vereniging naar Belgisch ttcht
ANTI.INFBINGEMENT BI'BEAU FOR INIEITECTUAI, PROPER.TY-RIGET§
ONPI,/INT MATERIAL,
gevestigd te Brussel, Belgii
eiseres in conveirtie,
venveerst€r in recotrvcntie,
advocaat mr. W.J.G. Maa§

tegem

de b€sloten v€onoÉchry nct beper|cc eaDsfakclijkh€id
NOVISEM B.V.,
gwestigd te Barlo,
gedaagde in conveotig
eiscres in reconventie,
advocaet mr. E.I. Lorwers.

Partijen zullen hierna AIB en Novisem genoemd worden.

1. De prcc=durc

l .l. Het verloop van de Prooeùre bliokt uit:
- dc dagvaarding van 4 ryril 2013 na poducties I tot tn ffit l0;
- de akten amvullende psoùJ(ties met producties I I tot €n Eet I 5 rcspectiwelijk I 6 tot en

met 19;

- de concluie vm mtwoord twcns eis in recoaventie met prroduoties I tot €n met (de

herniorude) poductie I 7;
- de pmducties l8 tot €o met 24;
- de mondelinge behandeling
- tle pleitnota van AIB;
- de pleitnota van Novisem,

1.2. Ten slotte is vomis bepaal«L
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2. Dc feitcn

2-1. AIB is een vercniging die de belangen van zaaÀ' ezr plantveredelaan behatigg en

is door Bejo Zaden B.V. tc Warmenhuizen (hiema: Bejo) en l'funhems B'V' te Haelar

(hierna: Nunhems) gevolmachtigd om nemcns hcn op te t& jegens Novisern. Bejo was

rechtbebbende op & h*ekersrechren:
-Rvp-uuurmer SLD30, NRR-numrner 833 I, rasbaraning'Diammt", gewasnaam

knolselderij, verleard op 28 maart 1088;

-Rpnummer SLD28, NRR-nummer 8330, rasbaming *Brillianf, gewasnaart

toolsclderij, vcrleend op 28 mart 19E8.

Beide kwelersrechten zijn geè>pireerd op 28 n,Éarr20l3.
Nunhems is rechthebbende op hd kwe&€rsecht:
-Rrp.ar.mmer SLD33, NRR-nummer 15621, rssb€nming *PriD/, gewasaarm lorclselderij,

verleend op 9 november 1995.

2.1.1. Noviscm is ecn zaadveGdelingsb€drijf &l zich bezig houdt ma ontwikkelinS,
productie en verkoop vaa zaden van koolselderij, witlof tuin- en stokùonen'

2.1.2. Op7 lrraa,;l2}l3 is door AIB een verzoekschrift ingediend tot het leggen var
conservatoire (bewij s)beslagen en gerechtelijke bewaring. Verlof is verleend op

12 maarr2013.
2.1.3. Op 18 en 26 mart 2013 zijn in cmscrvatoir bewijsbeslsS gpnomen mogelijk

relwante digitale bestmden zich bevhdrrde op he in het beùijfryrand ran Novisem

aanwezige computersysteem, welke data zijn g€kopieerd op 2 USBstic&s en I DVD+R
diskette almede mogelijke relcrrante documenten uit de admidstratic, welke zijo
gedigialisecrd en zijn gQlaatst oP gcnmde sticks en diskeile§. Voo,r§ is opgetekend de

aanwezigheid vm 600 kleine kiemplarten en 20 middelgrote plar*en *Prin/'; 300 kleine
kiernplanten en 20 middelgrce plartrn 'Diarunf; 300 kleine kiemPlant€o es 20

middelgot€ pleten *Briljafl. Vo«ts zijn monst€rs €n foto's geaomea van het relevante

plantenmateriaal van die rasseL Al deze gegwens (hiema: b€scbcifui) bevindcn zich thans

bij dc gacchalijk bcwerd€r.

3. Het geschil in convertie

3.1. AIB vordert:
l AIB per direcf toestemming tc verleoen 166 inzage in ealof aGchrift edof uittreksel van de

bescheidea genoemd onder 22 va de dagvaarding welke vomaf sm de 'r,age alof
afschrift enlofuitteksel z.rllen worden voorgeselecteerd door een onafiankelijk IT'
deskundigc;
2. AIB per direct toestemming te verlenen tot inzage in enlof afschrift edof uittreksel van de

foto's genoemd onder 24 van de dagvaarding;

3. AIB per direct to€stemming te v€rlenen tot het door h€t onaftankelijke NAKh.rinbouw uit
laten voeren van een onderzoek naa de rascohthcid vatr de bij Novisem op 26 maart 2013

genomcn monstrrs gemoemd onder 25 van deze dagvaarding, waanran de

ondea oeksresullaten zowel aan Novisem als aan het AfB zullen worden versuekq,

4. volledige proceskosten ex artikel l0l9h Rv met wettelijke rente.

3.2. Novis€rn vo€rt verwecr.

3.3. Op de stellingen van partijen wordt hiemq voor zover van belang, nader ingegaan'
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4, Eet gcschil in ttconventie

4.1. Novisem vordert:
a- de onder Novisan gelegde (conservatoire) beslagcn op tc heffan dan wel AIB tc
vaoordelen om binnen twoe dagen na (berckening van) dit vmnis de onder Novisern
gelegde beslagen op te (doen) heffcn;
b. AIB te veroordelen om binnen twee dagen na (betekening van) dit vonnis ervoor zorg te

dragen dat alle in bewijsbeslag c.q. in bewaring genomcn zaken, waaronder alle monsters,

gegevensdragers en bcscheiden door de deurwaarder als gaechtelijk bewaardcr worden
(terug)gegeven aan Novisem;
c. AIB te veroordelen bimen twee dag€n na (betekening van) dit vonnis het bericht over de

vermeende inb,reuk door en beslagtegging bij Novisem van de intemetsites van AIB, Bejo

en Nuhems te (doen) verwijderen en verwijderd te (doen) houden;
d. binnen twec ,ragen na (betekerring van) dit vonnis in de ecrstvolgende editie van de

bladen Vakblad Groente & Fruit, nieuwsbnief van Plantum, Vakblad Oogst, Kasmagazine cn

Dagblad De LimbuBer een advertentie le plaatsar met dc tdrst zoals nader omschreven in
het petiùrm onder d-, althas em door de rccht€r Dader te bepalen tekst
e. binn€o twee dagen na (betefeaing van) dit vmnis dircct zichtbaar op dc homcpage van dc

intemetsites van AIB, Bejo en Nunherns een rectificatie te (doen) plaetsen en aldaar

gedure,nde vier weke,n na dit vmis te (doea) hmdhavem, ma de teks zoals nader

omscbreven iD ha p€doIm mdcr e., al6ms een dmr de rechter te bepalen naderc tekst;

f. aan & advocaat van Noviscm eea bewijsexemplaar te beaorgen van de sub ù bedoelde

bladen, bimc,n 24 ur na prblioatie;
g. eor en ander op straffe vaa een dwangsom wan € 50.0fi),- per dag ofgedeelte daarvan

dat AIB niet volledig voldo€t aao de in don, aak gegevet bevelen e,n ofverboden;
h. volledige poceskostea en atikel I 0 I th Rv.

4.2. AIB vo€rt vcrwea.

4.3. Op do ste[ingen vm partijen wmd hierns, voor zov€f, vm bclang, nader ingegaan.

5. Ile beoodeling

in conventie

5.1 . AIs veruolg ry de voorlopigc bewijsbeschermcnde maatregele,n els hierboven

onder 2.1.3. genoeind vordert AIB thms op è voct vm rtilrelen lOl9ajo. E43a Rv inzage

en/of aftcfuift enlof uitneksel van de in beslag genomen bescheiden-

Wil AIB in ee,n dergelijk verzoek slagoq dan dient -onder meer- sprake tc zijn vm em
rechtmatig belang vm AIB daarÙij, welk bclag slechts aanwezig kan worden geacht als

met b€t€I(&ing tot vunoerndc bescheidcn tcn minste kan woden geoordeeld dx door AIB
voldoende aa,nnernelijk is gemaalC of aBderszins voldocndÉ aame.zrelijk is gcworden' dat er

inb,reuk op de kwekersreclrtm is gemaalrt of drei# te worden gemaalc Ee'n inbreukmaking
of de &eiging ervan mag niet pas dan voldoende aamemelijk (in de hier relwante ;n)
wordefi ge€cht als zij rceds met andrre bewijsniddelen bewezen is, immers den zou het

veiliggestelde bewijsmatcriaal overbodig zijn. Evenuria m"g worden gwergd dat de
(dreiging van rte) inbrurk reeds z6 aame'melijk is gewmden als nodig zou zijn voor het

J



ctM/r22013 lKGzAt343
25 april20l3

ved<rijgen van bijvoorbecld een gebod tot staking of onthouding van inbrcuk in een

inbreulqrocedue in kort geding. tvlaar ook mag niet de eis wordcn gesteld dat roeds in hoge
mate warschijalijk is dat de (eeiging vm de) inbrark in ea bodemproceùue bewezen zal
l«ronen worden.
Vanzelfsprete,nd moet AIB wél concrete feite,o €n omststrdigheden aanvoeren wesuit e€,n

redellik vermocdcn vo (de dreigiug var) dc inbmlk km volgen, em de stllingen van de

wed€rpartij, voor zov€r dez€ e€n deugdclike betwisting kume,o oplwere;n, naar behoren
pamren. Daalbii moet dafl word€n v€rlugd dat AIB voldoende bewijsmateriaal dat

redelijkerwijs al beschilùar is, overlegt om de beweerde inbrcuk (et zake waawm bij een

vordering wil instellen) toe te lichtetL dsmede dat AIB stclt dat de bcschei«lcn dic in
(bcwijs)bcslag zijn geoorren, (aanvullend) bcwijmrateriaal vqsrea om die bewetrde
inb,reuk t€ staven

5.2. AIB grondt zijn vordcringen op een drictal gestelde iabreuke,n:

l. Novis€m bic& (al da nia toekmrstig) vrnuit Nededand on&r dc kwckersrechten
vallend plmfi uteriaal aan;

2. Novisem vermeerdert dan wel breogl dat plantnateriaal voort in Nderlan{
3. Novisem voert dat plantmattri65ll vanuit Nededand in eo uit
5.2.1. Eerstgenoemde inbrwk zou volgens AIB blijken uit e-mails van 8 feb,ruari 2013 cn

5 rlecembcr 2012 aftmsig vm C. Ding!, dirctnar van Novi§€m (poùrcties 3 ea 12 van

AIB), eea o-mail van 12 ryril 2013 vm F. Vrieods am P. Kuilboer (prodrctie 17 van AIB),
een prijslijst vm Novisear die am ea Nedslodse f§rek€r to%esorurd zou zijn furoductie
6 vm AIB), e,n uit ver*lringen vm IC Rcmijnse cn P. Ifuilbocr (productie l1 en 13 van
AIB), almcdc vo M. Deùat (pro&aie l8 van AIB).
Novieetn heefr dar ge,motiveerd verreer tegm gwoa,ù
5 .2.2. Vooralsnog oudeelt de voozieningorechta dat er gdet 4 dit verweer nia blijkt
van cm redefifr vermoe& van eerswermcldc inbreuk
Uit dc email vm t fehuad 2013 blijlÉ niet van eea rfurgeliik ambod, terwljl het gestelde in
dc bcide vcrtlaringen vm Remiiusc a Kuilboer (die kwelificccn ds dc aurlitu
partijvertluingen) in afdoenrte marc is wealcgd dmr de dmr Novisem ingediende
verklaingra va E. Cipm (goanies 6 ea 18 rrm Novisem), E Rrreo (proùrctie 20
van Novisem) a F. Vriends (productie 19 van Norrisem). Uit de verklring van E- Rutten
valt ook af te leida dt è e-rrail vm 5 dcccober 2012 niet zag op lcvcrimg in Noderlmd-
En T. Schrcurs walcgt in zijn vcr*lring (productie 6 vao Novisem) de d! adihl
partijver*lrrfug van M. Deb€tt.
5.23. De tweed. gesÉelde inhsuk grmd AIB op de aaowezighcid bij Novisem van fors

meer planmateriaal da vercis is voq vcedelingSoeleirden, zodd Novisern behalve

verea* U6ttaar ook proòrcetrr Aj bero4t zich daaòii Q vcrklriDgeo vm wslnemers
van Bejo (E. Sao" manager wredeling diverse gewasseo, fo&.rie 14 van AIB)
rcspectievelijk Nunhems (J.{ Dijksa, vqedele holselderij, productie 15 van AIB).
Novisem hccft daar tegeaovergpstetd ver*laringBn vaa A.E.F. Neele (veredelaar in dienst

van Novisrm, poùrtie 13 rm Novisem), ir. W-4- Blom (or-knolseldaijverpdclaar
Agdscmcu' proerctic 13 vo Nodstm) en grof. dr. R Vlsser (wUR Wag€ahgeo, productie
13 van Novisem).
5.2.4. vooralsmog leirfr de rechu uit laryvermelde vertlaringen af dat de bij Novisent

hoeveelhcid aogehoffen plmharrissl niÉ ogcÙnftellik is voc dc otwilùeliag van

nicuwc rassen, zodat ea rcdctijk vermcdtn rrm hct bcstam van dc onder 2- gcnoerndc

inbrtuk deswege niet amwuig geacht ka worden
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5.2.5. DG g6&ldc inbrark mdrr 3. bosc€rt AIB q cn palbon, overgclcgd als proùrctie
4 en op €€,n twectal àctunn vm Nodscm met darop vameld het a&€s in Ned€rlsn4
gericht aan afremers in Belgie en Duiblmd, overgelegd ds pro&ctie 7.
Novisem heeft uiteeagezet op welke wijze zij har zakcn drijft pro&rctie van in Nederland
beschermde ras*n vin«lt plas in Belgiè en franffik, behan&ling van die zaden vindt
plaas in Ialiè en vm daruit wordeir die behandelde zsdcn ver§uurd en gelcverd aan

afuemers in het buitenlard- Dat op e€n twe€tal factren ha a&es vm Novisern in Nederlmd
is vermeld betekent dan ook nia p<r defuitie dat spake zor zijn va in- of uitvoer vanuit
Nededaè
Met bctsel&ing tot de ingedicadc pol'bon heeft Noviscrn bctoogd dar dczc wel degelijk
vanuit ltaliè is afgehmdel{ heqeeo ook bliiln uit h'et fcit dat het tuspot is verzcgd door
DHL, terwijl Novisem altijd gebruik rnaalc vm de dircn van UPS.

5.2,6. Ook hier oordeeft de rcctrer voorshands dm ook rht een rcdelijk vermoeden van

he bes -" van deze drrd€ ink€nk ni€f aanwezig geacht km wcdea.
De rec,htcr wijst veadcr vooralsnog van dc hand de visie van AIB inhordad dat de door

Novisem toegeposte wertwijze zoals hierùoven bac,tnwrn, indien dezr niet is te zien als

een inbreuk op l:wekcrsnechten, dm in ieder gwal (anduszins) onrecbtmatig zou zijn.
5.3. Gelet op het vortnoverwogene zijn cr gea taurea aanwezig om in conventie enige

voorlorpige voorziening tE teffen.

in recouventie

5.4. ha onder a gewrdode
uit hagccn hicrvoc -andes dan bij de verlofucrleaing É kemisname van het verweer van

Novisem- is overwogen an geoordeeld vlcit voort dd & sfuurie als bcdocld ia rtikel
l0l9b lid I Rv, te wet€n dd dc verzoelrer voldoemdc amnemelijk treeft gemaakt dat er

inbrreuk op zijn recht van intellectrele eigeodm is gmaalc of &cigt te wordea gemaakt'

zich niet voordoet Er is dm ook geen grondslag voor het (nog langer handhaven van het)

(bewijs)beslag zodst ha onder a gworderde zal wordcn toegeweze'n in die zin dat AIB
wordt veroordeeld or birmen vijf dagen na betekening van dit vonnis de onder Novisern

gelegde beslage,n te doen opheffe,t.

5.5. het onder b. g*orfurde
Ondcr verwij"ing naat hetgecn ooder 5.4. is ovorwogen liE ook deze vordering voor

toewijzing geree( echter ook hier met b€paliry van eÉn termijn van vijfdagen'

5.6. ha onder c.

Het gaat hicr om ecn peisberichq volgers Novisem geplaast op dc websites van AIB en

Bejol waarvan e€n print is overgelegd als productie 5, met -oader meer- de volgende

inhoud:
"seizwe at Novisa n 4t Baùlo, Netlrerl@ds
&ztsseb 4n n'bnday 18 lvloch 2013, a seiane of evìùrce wa§ cùTied od ar the Dutch

vegetable seed mmpary Novisa n ia Bmlo, tle Nerleil@rd§, afrq cowt qproval' The

eid-tnlrtngmart Awe-tfo, P NSt r§ on Ptan Mdsial (AIB) r7qres*n the setzure for
Novisàn's-aileged it{ringenent on Drtch Plott Yciety Nghts. TIE ebed doctt"'enldiott
and othq itens retàed to thc aile*d ir{rinsqiart wi4 be slord by tlre bailif and hLs tea»t

untit thel con be aonined by AIE. nÈ @rlrt heolng is qecbd \tithin two mozthl
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De r€chter is ve oordcÉl dat dcze baichtgwing voc Novism beschadigend is, gelet op het
in conventie geoordeelde thms een grondslag mist en derhalve van de intrrnetsite
verwijderd zal diemen te worden. Ha gevcderde zl dm ook worden toegewez€,q echt€r
slechts jegens AIB nu thans nog itr mvoldo€ndc mate vast is kom€,n t€ sha dat AIB het itr
haar macht heeft om mk veirijdering op de irnerretsite van Bejo te bewal«srclligen.

5.7. het ondq d. en e. gevordade
Ln het vcrlengde va hetge€n hierbov€n ondcr 5.6. is ovawogen en geoordeeld ligt het in de
rede dat rectifcaie zal dieneil plaas te vindeir, volgans de tekst zoals door Novisern
gworderd en hierna onder 6.5. weergegwen, met dien verstude dd de rcchter onvoldoende
aanleiding zia om d€ze t€kst ook te laren plaatsea ia de ondcr d- gcnocnrè bladen.
Voorshands I<aE volstam worda met rcctificdie q de interneaite va AIB. Veroordeling
tot rectificstie op de int€meBite vm B{o enlofNurheos, hweer ook aangewezen, kan in
de m<lerbavige procedue jegens AIB, onder dezelfde overwegingrn als hierboven ond€r
5.6. v€rmel4 Di€t aan de o,rde zijn

5.8. het onfurl. ga'orbde

GÉlet op b€tge€il ond€r 5.7. is bcslist ligt deze vodering voc afirijzirg gereed

5.9. let onfu g. gewrdade

Deze vcdering ligt voor toewijzing gsreed- De rcchter zal het per overteding tE velùcuren
bedrag bepalen op € 25.000,- m€n em manimum van € 250.m0,-.

in conventie en in rc@nvende

5 . I 0. AIs in conventie e,n in reconventie GroteodcÉls) in het ogelijk geselde partii ul
AJB wordea veroordceld in de proc€skctca van Noviseo op de voet van artikel lol9h Rv.
Novisem heeft bij hernieuwde @uctie 17 een kostensaat in het gediry gebracht, die sluit
op etn totaalbedrag vm € 26.049,50 exolusief BTW. De rechter ziet aaaleiding om bij de

vraag of en in hoeverre het hi€rbu gert om redelijke en we'rredige kNÉn aansluiting tc
zoeken bij de indicatietarieven in lBzateru versie I I olcober 2010, waarin voor niet
eenvoudigc korte gcdingc'n (als het onde,rhavigQ cen maximumbedrag is genoerrd van

€ 15.000,-, eo zat de vordering inzoverre toewijzen. Voorts zal AIB am Novisem dieneo te

vergoedeo he* door Novisem betaalde griffiaecht aÀ € 575,-.

6. De belissing

De voorzieniogemechter

ln conventle

6. I . wijst af de vorderinge,n van AIB;

ir reconventie
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6.2. vcroordcelt AIB m bfunen vijf rhgcn m bdckening van dit vmis de qrder

Novisen gelegde (conservaote) testagen op te (doen) heffat;

6.3. veroordeclt AIB om binncn vijfdagen na betekening van dit vonnis ervoor zotg te
dragcn da alle in bcwijsbeslag c.q. in bcwariag geoomen zakeo, waarondcr alle monsters,
gegwens&agers en beccheide,n door de deurwaarder als gerechtsliik bewaarder worden
(terug)gegeven aan Novisern;

6.4. veroordeelt AIB om binnen twee dagen na bctekening van dit voDds het beticht
over de vcrmcende inbreuk door m bcslagtegging bij Novisrm ven dc internetsite van AIB
te (doe,n) verwijdere,n eo verwijderd te (doen) houden;

6.5. vetoordeelt AIB om binnen twee dagm na betekeoiag van dit voonis direct
zichtbaar op de homepage van rle internctsite van AIB een rectificatie rc (doen) Plaatsea en

aldaar gedrneade vicr weketr na plasing te (d,oeo) handhavcn, met de volgende tekst

zonder verderc toevoeeing en/ofkv,/alificarie in leu€r§Te Arial en teaminste lettergoote
12 pr;.

"RECTIFICATU
Bij wruis van de worzteningen{n q te Rmnond d.d 25 qfil 2013 is AIB' hanùlend
nomens Bejo Hen B.Y. an Muha ns 8.Y., vqarfued om de ondq Nwisem B-Ir- te

Baqlo Selegde beslagen op te lufen Yoq de vqmoefu inbrath zijn voorshuds
omoldoende oowijzitgan on het ((beviis)bc.slag in stand te laten"

6.6. bcpaalt dat AIB eco dwangsm van€ 25.0O0,- verbeurt per dag ofg€deeliÉ

daarvatr dsl AIB Eiet volledig voldoa aan 6" ,61ps{6lingen hielboven in 62. td en met

6.5. vermeld, met e€n rn ximum van € 250.000,-;

in convcrdc eo in rccoavcnde

6.7 . veroordeelt AIB ia dc proceskcten van Noviseuu tot heden begroot op € 15-575,-;

6.8. verklaart dit vmnis tot zov€r uitvo€sbad bii voornad;

6.9. wij$ af het meer of mders gevaderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. I.RA. Timnermos.Verme€r €n in het op€nbaar

uitgesproken op 25 april 2013.

'r'fq-0

HJMD
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