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A
fgelopenweek
stemdeeenmeer-
derheid vande
TweedeKamer
voorhetwetsvoor-
stel bescherming

bedrijfsgeheimen.Eenamende-
ment vanVVD-KamerlidHayke
Veldmandreigt echter zeernade-
lig uit te pakken voor veelal kleine
spelers. Bij behandeling van
hetwetsvoorstelmoet deEerste
Kamerhieropalert zijn

Totnu toe verloopt debescher-
ming vanbedrijfsgeheimen via
meer algemenenormen.Denieu-
wewetmaakthetmogelijk op
te treden tegen iedereendie een
bedrijfsgeheimonrechtmatig
verkrijgt of gebruikt.Ookkun-
nenproductendiemet gebruik-
making vanbedrijfsgeheimen
zijn gemaakt of verspreid straks
inbeslagwordengenomen.

Debedoeling is dat vooral
start-ups, hetmidden- enklein-
bedrijf endedienstensector
vandeze ruimerebescherming
profiteren. Bedrijfsgeheimenzijn
vooral voor dezepartijen vanbe-
lang, omdat geheimhouden veel
eenvoudiger engoedkoper is dan
octrooieren.Denieuwewetmoet
op9 juni inwerking treden.

Eendomper voor kleinere
partijen is dat deTweedeKamer
eenamendement vanVeldman

heeft aangenomendat eenbe-
dreiging vormt voordebeoogde
laagdrempeligebescherming van
bedrijfsgeheimen.Het voorstel
is dat een ‘redelijke enevenre-
dige’ proceskostenveroordeling
gaat gelden inprocedures over
bedrijfsgeheimen.Dat zouge-
wenst zijn omdat anders degene
diewintmethogeproceskosten
blijft zitten. Een ‘rechtvaardiger’
proceskostenveroordelingmoet
daarommogelijk zijn.

Een redelijke enevenredige
proceskostenveroordelingklinkt
in theorie rechtvaardig,maar
daarmeewordtmeestal bedoeld:
volledige advocaatkosten. Aan
toekenningdaarvanklevengrote
bezwaren.

Inprocedures over intellec-
tueel-eigendomsrechten (IE-
auteursrechten,merkrechten en
octrooirechten) bestaat de volle-
digeproceskostenveroordeling al
ruim tien jaar.Demogelijkheid
alle proceskosten te verhalenop
inbreukmakers zou vooral voor
hetmidden- enkleinbedrijf en
start-upsdedrempel inde toe-

gang tot de rechtermoeten verla-
gen.Maarhet tegendeel iswaar.
In civiele procedures ismenna-
melijknooit zeker vanwinst. In
depraktijk blijkt demogelijkheid
vaneen volledige vergoeding zich
danookal snel te vertalen in een
risico vaneen volledige veroorde-
ling indekosten vandewinnaar.

Grotebedrijven zullen zich
misschienniet doordekosten-
risico’s latenweerhouden.Maar
hetmkb, start-ups enparticulie-
ren laten zichhierwel degelijk
door afschrikken, zeker als de
wederpartij een ‘grote’ ismet een
dure advocaat.Over dekosten
vande eigenadvocaat kunnen
immers afsprakenworden
gemaakt,maar over die vande
wederpartij niet.

Niet zeldenwordt de volledige
proceskostenveroordeling als
pressiemiddel gebruikt tegen
kleinerepartijen, die lievermet
ongunstige schikkingsvoorwaar-
denakkoordgaandandat zij een
hoge enonvoorspelbareproces-
kostenveroordeling riskeren.

Indepraktijkheeft de rech-
terlijkemacht geprobeerdde
onevenwichtigheid teherstellen
door indicatietarieven vast te
stellen, diewordengebruikt om
de redelijkheid vandeadvocaat-
kosten tebeoordelen.De tarieven
geldenniet inprocedures over oc-
trooirechten, omdat daarin veel
hogere kostenwordengemaakt.

Inoctrooizaken is deproceskos-
tenveroordelingdusnog steeds
volledig enonvoorspelbaar. Par-
tijendie zichdekostbare registra-
tie enhandhaving vanoctrooien
niet kunnen veroorloven, zijn
aangewezenopdebescherming
vanhun technischeknowhow
als bedrijfsgeheim.Ookdaarom
moetdiebescherming effectief
en laagdrempelig zijn.

Andersdan IE-rechtengeven
bedrijfsgeheimengeenexclusie-
ve rechten.Deonrechtmatigheid
vande verkregengeheime in-
formatie is vaakmoeilijk vast te
stellen.Onafhankelijke ontdek-
king vandezelfde informatie of
‘reverse engineering’ is namelijk
niet onrechtmatig. Bovendien
zijnbij conflictenover bedrijfs-
geheimen vaak start-ups en (ex-)
werknemers vangrotebedrijven
betrokken.

Bij dit alles passenevenwichti-
ge enproportionele,maar vooral
ook voorspelbarehandhavings-
maatregelendie recht doenaan
debelangen vandezepartijen.
Volledigeproceskostenveroorde-
lingen zijndatniet.
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Beschermingbedrijfsgeheimenmkb en
start-upsmet nieuwewet niet geborgd
Kleinere spelers riskeren veroordeling tot betaling volledige advocatenkosten vanwinnaar

VVD-amendement
pakt nadelig uit
voor kleine spelers
als starters enmkb
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