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Rechtspraak in het kort, actualiteiten, agenda
 

Onder (eind)redactie van M.M.M. van Eechoud en M.R. de Zwaan, m.m.v. J-W van der Ree. 

Rechtspraak

Nederland

Rb. Rotterdam 20 januari 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:550 
( Korpa Kaartspel)

Geschil over inbreuk auteursrecht inzake spelconcept kaartbingo. Eiser 
vordert verbod voor Europa. Internationale bevoegdheid. Stilzwijgende 
forumkeuze. Toepasselijk recht. Art. 28 Rome II-Verordening. Art. 5 
lid 1 Berner Conventie. Vaststellen vreemd recht.

Feiten: Eiser is bedenker van het spelconcept ‘Korpa Kaartspel’ of 
kortweg ‘Korpa’. Dit spelconcept heeft raakvlakken met het beken-
de cijferbingo-spel, met dien verstande dat op de Korpa-kaart, in 
plaats van getallen, speelkaarten zijn afgebeeld. Gedaagde Esveco 
produceerde het Korpa spel voor de exclusieve licentiehouder 
(h.o.d.n. Holland Bingo). Eiser heeft de samenwerking met de 
licentiehouder verbroken. Ruim 20 jaar later heeft Esveco in 
opdracht van een Deense partij het KortBingo-spel geproduceerd 
en op de markt gebracht in Denemarken, het Verenigd Koninkrijk, 
Noorwegen en Nederland. Ook dit spel bestaat uit speelvellen met 
speelkaarten. Eiser beticht Esveco ervan zijn spelconcept onveran-
derd te produceren en aan te bieden op de Scandinavische markt. 
Hij vordert onder meer een inbreukverbod voor Europa en schade-
vergoeding. Gedaagde betoogt o.m. dat het Korpa Kaartspel geen 
werk is in de zin van de Nederlandse Auteurswet en, voor zover het 
spel wél als zodanig kwalificeert, dat van inbreuk geen sprake is. 

Rb. 4.1. Het geschil dat ter beoordeling voorligt, heeft internatio-
nale aspecten, in ieder geval omdat een EU-wijd verbod is gevor-
derd én aan de vordering de stelling ten grondslag ligt dat inbreuk 
wordt gemaakt op de auteursrechten van [eiser] door de verhande-
ling niet alleen in maar ook buiten Nederland, namelijk in Dene-
marken, Noorwegen en, naar is gebleken, in het Verenigd Konink-
rijk. De rechtbank dient daarom allereerst ambtshalve te oordelen 
over haar internationale bevoegdheid en, voor zover zij bevoegd is, 
het toepasselijke recht. 
4.2. Nu gedaagde de bevoegdheid niet heeft betwist, is deze recht-
bank bevoegd op grond van artikel 24 EEX-Vo (Verordening (EG) 
44/2001). 
4.3. Ten aanzien van het toepasselijke recht overweegt de recht-
bank als volgt.
Hier is sprake van niet-contractuele verbintenissen. Aangezien het 
schadebrengende feit dateert van na de datum van inwerkingtre-
ding van deze internationale regeling (11 januari 2009), dient het 
toepasselijke recht dan ook in beginsel te worden gevonden aan de 
hand van de conflictregels van de Rome II-Vo (Verordening (EG), 
nr. 864/2007). De Rome II-Vo verleent evenwel voorrang aan inter-
nationale overeenkomsten die met betrekking tot bijzondere onder-
werpen van niet-contractuele aard conflictregels bevatten, zo volgt 
uit artikel 28 lid 1 Rome II-Vo:

 Deze verordening laat onverlet de toepassing van internationale 
overeenkomsten waarbij een of meer lidstaten (EU-lidstaten, Rb) op 
het tijdstip van de vaststelling van de verordening partij zijn en die 
regels bevatten inzake het toepasselijke recht op niet-contractuele 
verbintenissen.

De Berner Conventie is zo’n bijzonder verdrag. Dit verdrag regelt 
namelijk in artikel 5 lid 1 het toepasselijke recht (zie o.a. 
HR 13 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:1881, rov 6.3.2. en Hof 
Den Haag 24 september 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:2592).
Artikel 5 lid 1 Berner Conventie luidt als volgt:

 De auteurs genieten voor de werken waarvoor zij krachtens deze 
Conventie zijn beschermd, in de landen van de Unie die niet het 
land van oorsprong van het werk zijn, de rechten, welke de onder-
scheidene wetten thans of in de toekomst aan eigen onderdanen 
verlenen of zullen verlenen, alsmede de rechten door deze Conventie 
in het bijzonder verleend. 

Van toepassing is dan ook de zogenaamde lex protectionis, ofwel het 
recht van het land waarvoor bescherming wordt gevraagd, zodat de 
vraag of sprake is van inbreuk in voormelde landen beoordeeld 
dient te worden naar het recht van die landen. Partijen hebben zich 
over de inhoud van dit recht echter nog niet uitgelaten. De recht-
bank zal de zaak naar de rol verwijzen teneinde partijen in de gele-
genheid te stellen zich bij akte uit te laten over de inhoud van het 
toepasselijke buitenlandse recht, te weten het recht van Denemar-
ken, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk.

Noot

Volgens dit vonnis is art. 5(1) BC een lex specialis die voorgaat op de 
conflictregels van de Rome II-Verordening inzake het toepasselijke 
recht bij onrechtmatige daad, waaronder inbreuken op auteursrecht. 
De rechtbank haalt ter onderbouwing de Montis/Goossens uitspraak 
van de Hoge Raad aan (NJ 2015/307), en leest daar schijnbaar in dat 
de Hoge Raad een conflictregel ziet in de Berner Conventie (BC). 
Echter, in Montis draaide het wat auteursrecht betreft om de vraag 
hoe het formaliteitenverbod van de BC en de reciprociteits regel voor 
werken van toegepaste kunst zich verhouden tot het vereiste van 
art. 21 lid 3 (oud) BTMW, volgens welke voor het in stand houden van 
auteursrecht bij verval van modelbescherming een expliciete verkla-
ring is vereist. In Cassina (HR 26 mei 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA5967, 
NJ 2000/671, m.nt. D.W.F. Verkade) oordeelde de Hoge Raad reeds: 
een beroep op bescherming van vormgeving op grond van de reci-
prociteitsbepaling van art. 7 lid 4 BC mag niet afhankelijk worden 
gesteld van het formele vereiste van een instandhoudingsverklaring 
ex art. 21 lid 3 (oud) BTMW. Het formaliteitenverbod van art. 5 lid 2 
BC verhindert dat. In Montis bevestigt de Hoge Raad dat slechts, en 
wel in de rechtsoverweging waarnaar de rechtbank verwijst. Ik zie 
niet hoe we van die analyse uit moeten komen bij de interpretatie dat 
het gelijkheidsbeginsel van art. 5 lid 1 BC (zie r.o. 4.3 hierboven) een 
regel van internationaal privaatrecht (conflictregel) is. Daarbij is het 
belangrijk zich te realiseren dat het Cassina-arrest dateert van vóór de 
inwerkingtreding van de Rome II-Verordening (nr. 864/2007).
Art. 8 Rome II-Verordening bepaalt dat het recht van het land waar-
voor bescherming wordt ingeroepen, de vraag beheerst of sprake is 
van inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht. Daaronder vallen 
sowieso geen ‘goederenrechtelijke’ aspecten, zoals de vraag of een 
werk überhaupt beschermd is en wie de rechthebbende is. Rome II 
geeft immers slechts conflictregels voor de grensoverschrijdende 
onrechtmatige daad (en verwante niet-contractuele verbintenis-
sen). 
Of de BC een echte conflictregel bevat is omstreden. Wel wordt 
algemeen aangenomen dat de ‘lex protectionis’ past in het interna-
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tionale auteursrechtsysteem, waarin gelijke behandeling en territo-
riaal begrensde rechten kernconcepten zijn. De lex protectionis 
regel van art. 8 is ingevoerd met een vrij summiere motivering, 
namelijk dat deze regel in overeenstemming is met het territoriali-
teitsprincipe dat ten grondslag ligt aan de BC en andere IE-verdra-
gen. De totstandkomingsgeschiedenis van de Rome II-Verordening 
geeft geen aanwijzingen voor de interpretatie dat art. 5 lid 1 BC door 
de EU-wetgever wordt beschouwd als een regel van internationaal 
privaatrecht (conflictregel) die voorgaat op de Rome II-regels. 
Art. 29 Rome II-Vo schrijft voor dat lidstaten uiterlijk op 21 juli 2008 
de Commissie notificeren van verdragen in de zin van art. 28 lid 1 
Rome II. In de gepubliceerde lijst van notificaties (PbEG 2010/C 
343/05) komt de BC niet voor (wel het Europees Octrooi Verdrag 
overigens). De geschiedenis van de BC laat zien dat zowel art. 5 
lid 1 als lid 2 bedoeld zijn om duidelijk te maken dat het Unielanden 
in de regel niet is toegestaan de bescherming voor buitenlandse 
auteurs te beperken door het stellen van reciprociteitseisen of door 
het opleggen van registratieplichten of andere formaliteiten 
(vgl. Van Eechoud, Choice of Law in Copyright and Related Rights, 
Kluwer Law International 2009). Dat wil niet zeggen dat er geen 
invloed uitgaat van de BC op IPR-instrumenten van de EU. Het zou 
geen kwaad kunnen als er prejudiciële vragen worden gesteld over 
de relatie BC en Rome II.
De rechtbank verwijst ook naar Hof Den Haag, dat inderdaad de 
laatste jaren expliciet heeft geoordeeld dat uit art. 5 lid 1 BC de lex 
loci protectionis volgt, in het bijzonder met betrekking tot de vraag 
of een werk beschermd is en wie als originaire auteursrecht-
hebbende moet worden aangemerkt (zie o.m. Hof Den Haag 
22 januari 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:BY8716, IER 2014/3, m.nt. 
L.  Belder (My Little Pony); en Hof Den Haag 22 september 2015, 
ECLI:NL:GHDHA:2015:2592, AMI 2015/6 p. 186 e.v. m.nt. M. van 
Eechoud, en 1e aanleg Vrz. Rb. Den Haag 24 februari 2014, 
AMI 2014/5, m.nt. M. van Eechoud (SDC Verifier/Femto Enginee-
ring)). Over de verhouding tot de Rome II-Verordening heb ik echter 
geen uitspraak kunnen vinden.
Dat de rechter de uitspraak aanhoudt en partijen in de gelegenheid 
stelt zich uit te laten over de inhoud van buitenlands recht is min-
der opmerkelijk. Formeel dient de rechter vreemd recht ambtshalve 
toe te passen, aangezien het ‘recht’ is in de zin van art. 25 Rv. In de 
praktijk is het niet altijd de rechter die de inhoud van het buiten-
lands recht vaststelt en toepast. Zo kan de rechter überhaupt voor-
bijgaan aan de toepasselijkheid van vreemd recht, of uitgaan van 
een vermoeden van gelijkheid van buitenlands recht, of passeert hij 
een beroep op de toepasselijkheid van vreemd recht omdat de par-
tij die zich erop beroept niet (afdoende) aangeeft waarin het van 
Nederlands recht verschilt (vgl. H. Boonk, ‘Ambtshalve toepassing 
van het IPR en processuele rechtskeuze’, NIPR 2005, p. 20-29). Het 
komt heel geregeld voor dat de rechter partijen opdraagt informatie 
over de inhoud van vreemd recht over te leggen, met name middels 
opinies. Vgl. de complexe zaak Technip/Mol (Hof Den Haag 28 sep-
tember 2010, ECLI:NL:GHSGR:2010: BN8795, NIPR 2011/54) over 
auteursrecht op software voor de petrochemische industrie. Daarin 
vroeg het Hof Den Haag aan eiser Technip (verweerder in beroep) 
om zich uit te laten over de vraag welke eisen er worden gesteld aan 
de beschermbaarheid van software in 52 verschillende landen (bui-
ten de EU en VS). Territorialiteit in het auteursrecht komt met flinke 
kosten.

MvE

Actualiteiten

Europese Commissie voorstel verordening geoblocking
De Europese Commissie publiceerde op 25 mei jl. een voorstel voor 
een verordening die geoblocking aan banden legt. Volgens de EC 
ondervindt de meerderheid van consumenten geoblocking of ande-

re geografische beperkingen bij koop in een ander EU-land bij aan-
schaf van fysieke producten maar ook van digitale content, zoals 
streamingdiensten, computergames en software, e-boeken en 
mp3’s. Ondernemingen worden in hun hoedanigheid als eindge-
bruikers met soortgelijke beperkingen geconfronteerd. Dit ondanks 
het non-discriminatiebeginsel van de Dienstenrichtlijn. Het voor-
stel beoogt betere toegang voor de consument en het voorkomen 
van ongerechtvaardigde marksegmentatie.
De ontwerpverordening voorziet in een verbod om de toegang tot 
websites en andere elektronische interfaces te blokkeren op grond 
van de vestigingsplaats van de klant, en op het zonder hun toe-
stemming doorsturen naar een versie voor een ander land. Onder 
meer audiovisuele diensten zijn echter van de werking uitgesloten, 
inclusief sportuitzendingen. Verder is discriminatie op grond van 
de verblijfplaats van de klant verboden bij verkoop van fysieke pro-
ducten als de aanbieder niet bij levering is betrokken. Met betrek-
king tot elektronische diensten bevat het voorstel ook een discrimi-
natieverbod, maar dat geldt niet voor “diensten waarvan het 
hoofd kenmerk is het aanbieden van toegang tot en gebruik van 
auteursrechtelijk beschermde werken of ander beschermd mate-
riaal”. Ook beperkt het voorstel o.a. de mogelijkheden voor onder-
nemers om betaalmiddelen (zoals creditcards) te weigeren. Elke 
lidstaat moet een instantie aanwijzen die consumenten ‘praktische 
bijstand’ geeft bij geschillen die binnen het toepassingsgebied van 
de Verordening vallen. 
Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad 
inzake de aanpak van geoblocking en andere vormen van discriminatie 
van klanten op basis van nationaliteit, verblijfplaats of plaats van vesti-
ging in de interne markt en tot wijziging van Ver ordening (EG) 
nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG, (COM(2016) 289 final).
In zijn reactie aan de Tweede Kamer benadrukt de Minister van Bui-
tenlandse zaken dat Nederland tijdens het voorzitterschap van de 
Raad prioriteit gaf aan o.m. het tegengaan van ongerechtvaardigde 
geoblocking. De Minister verwelkomt de reikwijdte van het voor-
stel, dat geoblocking wil aanpakken in een aantal nauw afgebaken-
de situaties, waarbij de additionele lasten voor het bedrijfsleven 
beperkt blijven (Kamerstukken II 2015/16, 22112, nr. 2167)

Commissie Mededeling online platforms en de digitale eenge-
maakte markt
De Europese Commissie heeft op 25 mei jl. beleidsplannen bekend 
gemaakt met betrekking tot digitale platforms. Uitgangspunt van 
de EC is dat digitale platforms een belangrijke rol spelen bij het 
creëren van ‘digitale waarde’ die kan zorgen voor economische 
groei in de EU. Daarom is het strategisch en economisch noodza-
kelijk dat Europa concurrerende EU-platforms de ruimte geeft en 
ondersteunt. De Commissie staat een probleemgestuurde aanpak 
voor. Een mededeling over de deeleconomie is aanstaande. Daarin 
staat de vraag centraal vraag of het bestaande regelgevingskader 
nog voldoet, of aanpassing behoeft voor specifieke soorten online 
platforms of activiteiten. Uitgangspunten van beleid zijn daarbij: 
– een gelijk speelveld voor audiovisuele mediadiensten; 
– verantwoordelijk gedrag van online platforms om fundamentele 

waarden te beschermen (waaronder respect voor auteursrech-
ten); 

– transparantie en billijkheid om het vertrouwen van de gebruiker 
te behouden en innovatie te beschermen; 

– open en niet-discriminerende markten in de data-economie. 

Specifiek wat betreft auteursrecht streeft de Commissie naar een 
billijke vergoeding aan scheppende kunstenaars door online plat-
forms en andere partijen die hun prestaties gebruiken. Ook gaat de 
Commissie in het kader van de evaluatie van regel geving inzake 
handhaving van intellectuele-eigendomsrechten nagaan welke rol 
intermediairs kunnen spelen bij de bescherming. Daarnaast blijft 
de EC overleggen met platforms over vrijwillige samenwerking om 


