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Nieuws 

 
• 13 mei: Ajax wordt kampioen; FC Twente degradeert niet 

 
• 8 juni: Hoge Raad wijst arrest in de zaak Dow/Organik – Mag Dow 

in kort geding inzage nemen in beslagen data van Organik zonder 
dat Dow haar eigen bedrijfsgeheimen heeft getoond?  

 
• 9 juni: Wet bescherming bedrijfsgeheimen (Wbb) treedt in 

werking (als dat niet gebeurt, dan rechtstreeks beroep op de 
Europese Richtlijn bij de Nederlandse rechter) 
 
 
 



Bedrijfsgeheimen zijn niet nieuw 

• Van 1919 tot 2018: onrechtmatige daad 
• Vanaf 9 juni 2018: in feite recht sui generis 
• BG is nooit intellectuele eigendom geweest en wordt 

nu ook geen IE 
• Toch zal iedereen steeds de parallel met IE willen (en 

moeten kunnen) trekken (‘quasi IE recht’) 



1919: Lindenbaum/Cohen  

• Cohen koopt bediende van Lindenbaum om en ontvangt zo informatie 
over offertes en klanten. 

• Bediende pleegt wel wanprestatie (onder het arbeidscontract met 
Lindenbaum), maar biedt geen verhaal. 

• Cohen heeft wel omgekocht, maar ontkent dat dit een  onrechtmatige 
daad is en wil Lindenbaum geen schade vergoeden. 

• Rechtbank: o.d.  

• Hof: schending van een ongeschreven rechtsplicht is geen o.d.  

• HR: ook schenden van ongeschreven regels van oneerlijke concurrentie 
– onbetamelijk handelen – is een o.d.  



1996: TRIPs Verdrag 

• Bedrijfsgeheim is informatie (know how) 
• die niet algemeen bekend is of gemakkelijk 

toegankelijk; 
• die geld waard is omdat zij geheim is; en 
• die door middel van passende maatregelen geheim 

wordt gehouden. 



Voorbeelden van BG in NL rechtspraak (1) 
Technische tekeningen voor warmtewisselaars 
(Rechtbank Den Bosch 21 november 2012, JMK Heating) 
 
Klantenlijst makelaar (afdeling beheer en bedrijfshuisvesting) 
(Hof Amsterdam 28 juli 2005, ECLI:NL:GHAMS:2005:AU5260) 
 
Recepten, formules, dessins, kleurkeukens voor wandbekleding 
(Rechtbank Oost-Brabant 25 september 2013, Arte/Gedaagde) 
 
CAD designs, foto’s, brochures, offertes voor vliegtuigputten 
(Vzr. Rechtbank Den Haag 27 augustus 2014, Cavotec/Aviation & 
Rechtbank Den Haag 12 juli 2017, Cavotec/Aviation) 



Voorbeelden van BG in NL rechtspraak (2) 

Formules voor industriële coatings 
(Rechtbank Gelderland 27 mei 2015, MAS/PPG) 
 
Broncode voor CAD tekeningen 
(Rechtbank Den Haag 8 juli 2015, Autodesk/ZWCAD) 
 
Productie-informatie voor pompen 
(Rechtbank Gelderland 13 januari 2016, Desmi/Gieterij Neede) 
 
Recepturen en productie-instructies voor coatings 
(Hof Den Haag 17 januari 2017, Dow/Organik) 
 



Wat valt op in deze rechtspraak? 

- Vaak ex-werknemers die er met de geheime informatie vandoor 
gaan. 

- Mag een werknemer opgedane kennis dan niet meenemen? 
- Als geen geheimhoudingsclausule in de arbeidsovereenkomst of 

als geen NDA, dan in principe geen bescherming (want makkelijke 
maatregel). 

- Op geheime stukken vermelden dat deze geheim zijn kan een 
voldoende maatregel zijn. 

- Bedrijfsgeheim kan zowel technische als commerciële informatie 
betreffen. 



Wanneer BG, wanneer octrooi? (1)  

• Moeilijke vraag, vooral voor MKB.  
• Octrooi aanvragen kost meteen geld. 
• BG geheim houden kost in beginsel minder geld, maar 

veel ellende (en geld) als het misgaat. 
• BG gaat mis als het product uit elkaar kan worden 

gehaald of geanalyseerd (reverse engineering). 



Wanneer BG, wanneer octrooi? (2)  

• Tenzij reverse engineering contractueel is uitgesloten 
(kettingbeding). 

• Octrooi goed voor basisidee (de uitvinding), BG goed 
voor details (de specifieke invulling). 

• Denk aan levensduur technologie en verloop van 
werknemers. 

• Handhaving BG duurder en pijnlijker dan handhaving 
octrooi. 



De voor- en nadelen van een octrooi 

Voordelen Nadelen 

Exclusief recht  
 

Relatief hoge kosten voor verkrijging 
en instandhouding 

Duidelijk wettelijk kader Beperkte beschermingsduur 

Gestroomlijnde procedures bij 
gespecialiseerde colleges 

Techniek wordt openbaar 

Duidelijke beschermingsduur 

Business asset (verhandelbaar) 



De voor- en nadelen van een bedrijfsgeheim 

Voordelen Nadelen 

Onbeperkte beschermingsduur Geen exclusief recht 

Relatief lage verkrijgingskosten Onzeker bezit  

Kan octrooi aanvullen Onderontwikkeld rechtsgebied 

Techniek wordt niet publiek Geen gespecialiseerde rechter 

MAAR LET OP: 
 
Als het lukt: per land verschillende 
rechten van voorgebruik 

DE CONCURRENT OCTROOIEERT 
JOUW BG. WAT NU? 
Daar worden wij niet vrolijk van. 
 



Waar loert het gevaar? 

Bedrijfsgeheimen worden gestolen door: 
• 50% werknemers of ex-werknemers 
• 35% toeleveranciers of afnemers 
• 15% hackers of ‘gecoördineerde’ bedrijfsspionage 
 
• 85% is daarmee ‘low hanging fruit’, toch? 
Dat valt in de praktijk tegen, helaas. 

 
(Duitse en Amerikaanse cijfers)  



Afspraken vastleggen, regels handhaven 

• Arbeidsovereenkomst met geheimhoudingsclausule en concurrentiebeding. 

• Afnemers en toeleveranciers: NDA met beding dat niet mag worden ‘reverse 
engineered’. 

• Toegang tot data enkel op ‘need to know’ basis. 

• Toegang tot bepaalde ruimtes beperken (bijv. met pasje/iris-
scan/vingerafdruk). 

• Bewakingscamera’s, sensoren. 

• Enkel bedrijfslaptops toestaan. 

• Toegangscodes en wachtwoorden verplicht (regelmatig wijzigen). 

• Geen portable harddrive (externe harde schijf) met sensitive info toestaan. 



‘We respect IP’ (ook die van anderen)  

• BG en octrooieerbare kennis benadrukken bij 
indiensttreding en bij exit-gesprek. 

• BG en octrooiering benadrukken bij leveranciers en 
afnemers. 

• Regelmatig personeelssessie over BG, octrooien, IP. 
• Those who ‘need to know’: verklaring tekenen waarin 

zo specifiek mogelijk, liefst met gebruik van specifieke 
termen, wordt omschreven) welke info als BG moet 
worden beschouwd.    

 
 



Het gaat toch mis 

Onze BG worden door de concurrent gebruikt. 
 
Wat nu? 
 
Meteen naar de advocaat! 
 
Maar de octrooigemachtigde zit dichter bij het bedrijf 
(zowel fysiek als gevoelsmatig). 



Wat mag wel en wat mag niet? 

Als onrechtmatig kan worden aangemerkt: 
- verkrijging van een bedrijfsgeheim; 
- openbaarmaking van een bedrijfsgeheim; of 
- gebruik van een bedrijfsgeheim. 
 
 draait erom dat er geen toestemming is van de 
houder. 

 
Ook derde kan onrechtmatig handelen (indien deze ‘wist 
of behoorde te weten’ dat geheim). 
 



Voorbeelden van onrechtmatig handelen 

Verkrijging: 
- Documenten/voorwerpen waaruit bedrijfsgeheim kan 

worden afgeleid (bestanden, voorwerpen, maar bijv. ook 
substanties). 

- Denk aan kopiëren bij vertrek, misbruik van vertrouwen, 
hacken. 

 
Gebruik: 
- Strijd met verplichting tot beperking gebruik. 
- Bijv. na samenwerkingsverband voor beperkt onderzoek. 
- Altijd onrechtmatig als bedrijfsgeheim onrechtmatig is 

verkregen! 
 



De belangrijkste uitzonderingen 

Bedrijfsgeheim is geen exclusief recht. Daarom is in 
beginsel toegestaan: 
 
- onafhankelijke ontdekking van dezelfde knowhow; en 
- vaststellen know how door reverse engineering. 
 
Ook nog catch-all bepaling: 
- iedere andere praktijk die, gezien omstandigheden, in 

overeenstemming is met eerlijke handelspraktijken. 
 
 



Reverse engineering 

Toegestaan als: 
- het product rechtmatig is verkregen; en 
- er geen contractuele beperkingen zijn. 
cumulatieve voorwaarden 
 
Dus ook bedrijfsgeheimen in producten die gemakkelijk 
te reverse engineeren zijn, kunnen beschermd blijven! 
 
Let op: degelijk kettingbeding vereist (denk aan 
uitputting). 



Inbreukmakende goederen 

Goederen waarvan het ontwerp, de kenmerken, de 
werking, het productieproces of het in de handel brengen 
aanzienlijk baat hebben bij bedrijfsgeheimen.  
 
Let op: ook onderdelen van goederen! Goederen raken 
‘besmet’. 
 
Voorbehouden handelingen als octrooi, met toevoeging 
van export. 
 
Onrechtmatig als inbreukmaker wist of had moeten 
weten dat bedrijfsgeheim onrechtmatig werd gebruikt.  



Bedrijfsgeheim is gestolen, wat nu? 

Verschillende opties bij inbreuk: 
- Voorlopige maatregelen 

- Staking/verbod voor gebruik of openbaarmaking 
- Verbod inbreukmakende goederen te produceren, aan te 

bieden, etc. 
- Beslag/afgifte van inbreukmakende goederen. 

- Definitieve maatregelen 
- Idem. 
- Schadevergoeding, ontdoen van inbreukmakende karakter, 

vernietiging en teruggave van informatiedragers. 

 
Let op: geen ex parte maatregelen. 



Bewijs van inbreuk 

Bewijs vaak in het domein van de inbreukmaker. Zonder 
bewijs, geen procedure.  
 
Memorie van toelichting Wbb: bewijsbeslag is mogelijk 
voor bedrijfsgeheimen, maar staat niet in de wet. 
 
Bij octrooirecht (IE) wetgeving over bewijsbeslag, bij BG 
bewijsbeslag o.g.v. jurisprudentie van HR (Molenbeek) en 
hof (Dow/Organik). 
 
 
 



Bewijs van inbreuk 

Let op: ook voor bewijsbeslag bepaalde mate van 
aannemelijkheid vereist. Geen fishing expedition. 
 
Voor bewijspositie wordt opnieuw belangrijk dat de 
maatregelen die zijn genomen om BG geheim te houden, 
bewezen kunnen worden. En inderdaad zijn toegepast:  
- Wie heeft/had toegang? 
- Onder welke voorwaarden? 
- Wanneer wordt/werd informatie 

gedeeld/meegenomen? 
- Et cetera  
 
 



Altijd evenredigheidstoets 

Bij octrooien geldt: bij inbreuk op een geldig octrooi volgt 
onherroepelijk een verbod. 
 
Bij bedrijfsgeheimen volgt echter pas een verbod na een 
evenredigheidstoets (proportionaliteit). 
 
- Specifieke omstandigheden van het geval. 
- Waarborgen tegen misbruik. 
- Belemmeringen voor legitiem handelsverkeer 

vermijden. 



Vragen over verbod 
- Hoe lang duurt een verbod? In beginsel onbepaald. 
- In ieder geval handels en economische voordelen 

teniet doen. 
- Verbod zo lang informatie geheim is?  
- Verbod voor de duur van zelfstandige ontwikkeling? 
- Raak je bescherming kwijt na afloop tijdelijk verbod? 
- Hoe bewijst de inbreukmaker na afloop verbod 

zelfstandige ontwikkeling? 
 
En: gaan we cross-border? 
 



Geheimhouding tijdens de procedure 

Houder bedrijfsgeheim vaak huiverig voor procederen. 
 
Nieuwe wetgeving moet tot confidentiality pools leiden. 
 
Beperkte groep personen met beperkte mogelijkheid tot 
gebruik, krijgt toegang tot de geheime informatie. 
Omvat advocaten en octrooigemachtigden. 
Maar ook partijen zelf! 
 
Let op: vertrouwelijkheid moet vooraf worden verzocht. 



Geheimhouding tijdens procedure 

Ten minste één natuurlijk persoon? 
 
Men mag niet uitgesloten worden van eigen rechtszaak. 
 
Op gespannen voet met recht op effectieve bescherming 
van bedrijfsgeheimen (Dow/Organik). 
 
Ook van toepassing in octrooiprocedure waar geheime 
informatie moet worden prijsgegeven als verweer? 
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