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1. DIPLOMATIC CARD S&B SA, naamloze verrnootschap naar Luxemburgs recht, met
maatschappelijke zetel te LUXEMBURG, 2213 Luxemburg, rue de Nassau 16,

2, DIPLOMATIC FUEL SERVICE BV, vennootschap naar Nederlands recht, met
maatschapPellJke zetel te NEDERLAND, 4822 NK Breda, Lage Mosten 31,

belden woonstkeuze doend bij hun rasdslieden,

appellanten,
vertegenwoordlgd door Mr. Alex TALLON en Mr. Philip VAN DOORN, advocaten te 1000
BRUSSEL Zavelstraat 13;

tegen

FORAX N.V., met maatschappelljke zetel te 2000 ANTWERPEN, Frankrijklei 150 bus 5E,

geIntimeerde.
vertegenwoordlgd door Mr. Carl DE MEYER en Mr. Tim ROBRECHTS, advocaten te 1040

BRUSSEL, Nervlërslaan 9-31.

Het huger beroep Is gericht tegen een vonnis dat op 28 tebruarl 2013 werd uitgesproken
door de Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel, zetelend zoals in kort
geding, als stakingsrechter.

Er wordt geen akte van betekening van dit vonnls voorgelegd.

Het verzoekschrift tot hoger beroep werd tljdig voor appellanten neergelegd ter griffle van
bet hof, op 15 aprIl 2013. Het is regelmatig naar de vorm.

De syntheseconciusie na bijkomende conciusietermljn voor de beide portijen op verzoek van
geintimeerde (95 bladzijden) werd voorappellanten, DIplomatic Card S&B SA en Diplomatic
Fuel Service BV, neergelegd op 29 april 2016. De inventaris van stukken van appellanten
vermeldt 143 stukken,
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De syntheseconclusie In hager beroep (122 bladzijden) werd voor geIntimeerde, Forax NV,
hierna ~Forax, neergelegd op 18 oktober 2016. De inventaris van stukken van geintimeerde
vermeldt 180 stukken.

I. De bestreden beslissing

1, Bij het bestreden vonnis heeft do eerste rechter als volgt geoordeeld

l/oor war betreft de gestelde inbreuken op de intellectuele rechten van (appellan ten):

Schort de procedure op tot de neerlegging van het beschrjjvend beslag dot deskundige Solvers dient
fleer te leggen in uitvoéring van de beschikking op eenzijdiq verzoekschrift van., en de beschlkking op
verzet van 17 aktober 2012;

Voor wot betreft de gesteide inbreuken op de wet marktproktijken:

i/erklaart de vordering vanwege (appelianten) onwankeilik doch ongegrond

Verklac7rt de tegeneis, Ingesteld door FORAX ontvankeiljk en gegrond.

Legt aan Diplomatic card en Diplomatic Fuel Service her verbod op onder verbeurte van een
dwangsom van 2500 ELm per inbreuk, am de comn2erciele partners van Forax, waarcnder Esso en
Shell, nag verder te benaderen met enige mededehng, op weike wuze oak, woorin Forax wardt
beschuidigd van of in verband wordt gebrocht met inbreuken op intellectuele eigendomsrech ten Van
Diplomatic card, van oneerlljke morktpraktIJken dan wel andere denigrerende communicaties
omtrent de praducten en diensten van Forax, met een maximum aan te verbeuren dwangsommen
van 25.000 FUR.

Houdt de beslissing omtrent de kasten can.

Verzendt de zaak naar de bijzondere rd year wat betreft her meeT gevorderde.

II. De vorderingen Van de Dartiien voor bet hot

2. Door middel van het dispositlet van hun syntheseconciusies no bijkomende
conclusietermijn voor beide partijen op ver2oek von geIntimeerde, hierna svntheseconclusie
in hager beroep~, verzoeken appellanten het hot om

het hager beraep van (appeilonten) ontvankeiijk en gegrond te verkiaren en het incidenteel hoger
beroep van Forax en tevens hoar oarspronkelijke tegeneis antvankelqk doch angegrond, en hoar er
bijgevolq van of te wIJ2en;
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BiJgevolg, bet bestreden vannis a quo teniet te doen en te doe,, IA/at de Voorzitter van de Rechthank
Van Kaophandei te Brussel had behoren te doen, en ais volyt te beslissen:

— Voor wat betreft de gesteide inbreuken op de inteilectuele rech ten van DCC, de Stakingsvardering
van (appeilan ten) in te willigen door deze gegrond te verkiaren;

— Veer IA/at betreft de gesteide inbreuken op de wet marktpraktlJken, vast te steilen dat artikel Vi. 104
WE. B. (voorheen art. 95 WMPC) door Farax werd geschanden;

en derhaive:

1) Foray verbad op te teggen haar DFPP-kcart in België nag verder te commercialiseren Qan
dipiomaten, dipiamatielce insteiiingen en internatianale organisaties;

2) Foray verbod op te leggen aile diplomaten gestationeerd in Beigie, alte dipiamotieke insteliingen en
internationaje organisaties gelegen in Beigle te contoctereri in verband met de DFPP-kaart gedurende
een termijn van Sjaar;

3) Foray verbod op te leggen nag verder gebruik te maken van alle bedrijfsgehein,en van
(appellanten), wauronder diens kiantenbestanden diplamatenquota en vervaidata en Specijicaties
die werden gestolen en/of qekopieerd zonder toestemming Van DCC, en om de Specificaties can te
wends, voor andere initiatieven of over te drogen aan derden;

4) Foray verbad op te leggen flog verder reclame te maken voar huar DFPP-kaart, zowel via hoar
website ais via mailings aan dipiomaten, diplomapeke insteliingen en internatianaie organisaties in
Belgie;

5) Foray te bevelen ci haar reeds bestaande DFPP-kaarten in Belgie terug ye roepen;

dit alies op straffe van een dwangsam van 10.000,00 FUR per vastgestelde inbreuk en/of per dog
vertraging,

— op kosten van Foray, te innen op basis van pro forma facturen, de publicatie te bevelen van een
samej~ vatting van bet tussen te komen vonnis in ander meet De Standaard, de TUd, Trends) l’Echo, Ia
Libre Beigique, Tendances, Le Figaro) Nato Staff Centre Magazine, Dipiomatic Courier, Diplomatic
World, Ia Gazette Dipiomatique, le Monde Dipiomatique, Euobserljer.com Euohserver Newsletter,
European Voice, Europ. Meg en European Daiiy;

— de mededeling te bevelen van deze samen vatting aan alle diplomaten, ambassades, diplomatieke
insteilinqen en internatianale organisaties in Beigle;

de aanplakking te bevels, van deze samen vatting in aile ambassades, dipiomatieke instelhngen en
internatianaie organ isc2ties in Belgie, wuaronder de Luropese insteliingen en de NA i/O;

— de mededeling te beveien van dew samenvatting aan aile olieieveranciers actief op de Belgische
markt;
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Forox te veroordelen tot de kosten von de twee instanties, daurin begrepen de
rechtspieginqsvergoedlngen en de door eerste (oppeilante) voorgeschoten kosten von bet
deskundigenonderzoek L,00r een totale Sam van 114.547,75 FUR BTW inbegrepen (deskundigen Van
Roosmolen en Goivers); evenais de kosten (3.068,41 FUR) von de procedure van de vervanging van
Goivers door Von Roosmalen

Akte te verienen Gun (appelianten) dat 41 zich bet recht voorbehouden om hun elgen
advocatenkosten en die von hoar technisehe roadsiieden door te rekenen can Forax in toepossing van
artikei 14 van de handhavingsrichrllJn inteilectuele eigendomsrechten;

VriJgave te bevelen ten voordele van eerste (appeliunte) van de borysom van 60.000 EUR die
inqevoige (de) orresten von 18 moort 2013 en 2 december 2014 op (de griffie van bet hoff gr~e
qeconsigneerd werd.

3. Door middel van het disposjtjef van huar syntheseconclusle in hager beroep verzoekt
Forax het hof om:

• Het hoc,fdberoep van Diplomatic Cord S&B en Diplomatic Fuel Service ongegrond te verklaren;

• net incidenteel hager beroep van Forox ontvankeliJk en gegrond te verkiaren, en dienvdlgens,
met gedeelrel,jke hervorming van het vonnis a quo, de vorderingen van Diplomatic Curd S&8 en
Diplomatic Fuel Service, in zoverre gesteund op beweerde inbreuken op het auteursrecht of de
wetgeving marktpraktjjken, volledig of te wjizen als ongegrond;

• Met gedeeltel(jke hervorming van bet vonnis a quo, qan Diplomatic Card S&B en Diplomotic Fuel
Service het verbod op te ieggen, onder verbeurte van een dwongsom van 10.000 C per inbreuk,
om de commerciële partners van Forox waoronder onder meer. moor niet uitsluitend Essa en
Shell, de dipiomaten, nationole averheden, internotionale organlsaties en de individueie kionten
van Forax aisook enige andere derde nag verder te hen aderen met enige mededeling, op welke
wjjze oak, waurin Farax wordt beschuidigd van of in verband wordt gebracht met inbreuken op
inteliectueie elgendomsrechten von Dipiomotic Curd, van oneerllJke marktprakt,jken dan wel
ondere denigrerende of zwurtmakende communicaties omtrent de producten en diensten van
Forax;

• De vernietiging te beveien van cue bestanden, mater/aol en documenten, war oak de drager
mage zUn, die in bezit zifti von de heer Ir. Goivers, Baron de Vironioan 108 h 11 te 1700 Dilbeek,
ingevolge ore kopies die werden gemuokt in het kader van bet beschrijvend beslag von 2 full 2012;

• Ondergeschjkt, de procedure op te schorten en Diplomatic Card S&B — met moatschappelljke
zetel te 2213 Luxembourg (Groot-Hertogdonj Luxemburg), Rue de Nussou 16, DIplomatic Fuel
Service — met moatschappelijke zetei te 4822 NIC Breda. (Nederland), Loge Mosten 31, Atos
Worldline SAS — met maotschuppeluke zetel te River Quest 80 QLjai Voltaire, 95877 Bezons cedex
(Fronkrijk) en SA ETICA — met maatschappeiuke zetel te 12 Place des Etats-unis CS 30002, 92548
Montrouqe Cedex (FrankruJk) vertegenwoordiqa dooF de uongesteide gerechtsmandataris In de
fuiliissementsprocedure, Mter. Beutrlce Pascuai (mhelve@pascual-beatrjcefr; IcgteI(~DascuaI
beatrice.fr), met kantoor te 76000 Rouen, 10 Rue de Ia Poterne (FrankrUk) in toepossing van
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artikel 877 Ger, W te bevelen am alle hen bekende stukken your te leggen die betrekking hebben
op de financiering door Etica van bet door Atos voor Diplomatic Card ontwikkeide
maatprogramma, uiteriljk 30 (dertig) kalenderdagen no betekening van bet tussen te komen
arrest door de meest gerede partiji

In leder gel/al, Diplomatic Card te veroordelen tot de kosten van het geding, door!,, begrepen de
maximale rechtspleglngverqoeding verschuldigd ingevolge bet KoninkIijk Besluit van 26 oktober
2007;

Ujt het motiverend gedeelte van de syntheseconclusie in huger beroep van Forax NV blijkt
dat zIj tevens concludeert tot de niet-ontvankelljkheld van do vordering van Diplomatic Card
S&6 SA, gesteund op hot auteursrecht (Middel 2, randnummer 6.1. van de
syritheseconclus{e In hoger beroep van geIntimeerde).

ill. De relevarite feiten en de Drocedurevoor~aanden

4. Het hof steit vast dat appeilanten enerzijds en geIntimeerde anderzijds een andere
voorstelling geven van de feitelijke context waarin hun geschii kadert en die aanieiding gaf
tot de tairljke procedures die naar aanieiding daarvan gevoerd werden, under meer in
Beigle en in Nederland.

Appellanten voeren onder moor aan Wat volgt;

Net aan bet 1-lof voorgelegde geschll vindt zipi oorsprong in bet plan van enkele gewezen
medewerkers van do groep Diplomatic Card, waartae DCC behoort, om, met de steun van de
minderheidsaandeelhouder van eerste (appellante), een concurrerend bedrijf (gemntimeerde)
op te starten, moor don we! met medenemina van dè bedrilfsactlva von DCC

Net oorspronkelijk plan bestond arm urn tie rechten op de know how en de intellectuele
eigendomsrech ten your een fractie van de kosten offlcieel te verwerven jilt de boeciel von tie
door hen ult te lokken faillissementen van de sleutelvennootschappen van de groep
Diplomatic Card en/of met de hulp van Atos, tie IT partner van DCC, met de bedoellng
zodoende reeds zes maanden no hun vertrek met een volledig afgewerkt project op de rnarkt
te komen, tests inbegrepen.

Hoewel tie qewezen medewerkers tegen hun verwachtingen in er nlet In slanyden om eerste
(appellante) in faliiig am te trekken, omdat bet plan ontdekt werd waardoor appellanten flog
moatregelen konden nemen, weerhield dit hen er olet von om exact te doen wat nj zich
blilkens hun plan hodden voorgenomen, een concurrerend bedriff oprichten, met de
bedrijfsactlviteiten van DCC.

1 PACt uJ,_uonnua6qa6LI_nnnh_uu78_n2_uI_~E~
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Om de doelsteiling van dat plan don toch binnen de korte tijdspanne te verwezenlijken heeft
de toe,, inmiddels door de gewezen medewerkers opgerichte geIntimeerde don moor (boar)
toeviucht genomen tot onwettige prakt,jken om 20 DCC met diens elgen middelen te
beconcurreren, ulteroard zonder de lasten (lange voorbereidingstermjfn en
investeringskosten) die eerste (appellante) wel heeft moeten dragen : die aan bet project
van DCC onderliggende documentatie en inforrnatie die de gewezen medewerkers hebben
gekopieerd en ingebracht hij geIntimeerde heeft deze iaatste effectief gebruikt en ingezet
voor de opstart van bet eigen bedrljf. Dit laatste stoat thans, no jaren procederen, definitlef
vast.

Dit is problematisch zowel vanuit bet perspectief van de inteliectuele eigendomsrechten ais
von de eerlijke marktpraktqken. Doarom verzoekt DCC uw Hof om dit onrechtmatig en
inbreukmokend handelen te sanctioneren, Door de2e onrechtmatige en doardoor ongelijke
concurrentie heeft DCC hoar Belgische activiteiten inzake de post paid tankkaarten voor
diplomaten overigens sedert begin 2015 moeten stopzetten en aile andere geplande
Europese activiteiten filet kunnen ontplooien. DCC kan flu enkel flog hopen dat het recht
uitelndeluk ml zegevleren.

GeIntimeerde betwist uitvoerig deze voorstelling van zaken door appellanten en Wijst op
feiten die volgens haar een heel ander licht werpen op de nak,

Bij de lezing van de door partijen neergelegde stukken stelt het hot vast dat zich daaruit
volgend feitenrelaus aftekent, met dien verstande dat hieronder enkel de procedures
worden vermeld die het hof relevant oordeelt voor de beoordeling van de zaak zoals ze aan
het hot wordt voorgelegd.

5. DiplomatIc Card S&B SA, hierna Diplomatic Car&, is een vennootschap naar
Luxemburgs recht die word opgericht op 24 mel 2006. Het is de overkoepelende holding van
een groep van ondernemingen.

Diplomatic Fuel Service By, hierna Diplomatic Fuel Service, tweede appellante, msakt deel
uit van de voormelde holding.

Diplomatic Card had blJ haar oprichting een startkapitaal van 900,000 euro. Raar oprichters
waren Shuriken SA (hierna ‘Shuriken’), vennootschap evenéens naar Luxemburgs recht, en
Anitras NV, vennootschap naar Belgisch recht.

De aandelen van Diplomatic Card zijn voor twee derden In handen van de vennootschap
Shuriken en voor één derde in handen van tie vennoqtschap Mercure SA (hierna ‘Mercurel.

1” PALE flb—0Unflfl~6I15L,q_nfln7_Ejo78_np_ol_~E9

L J



24.Mei2017 11:16 HYB BURG GRIF BRUSSEL Nr. 8716 P. 8/78

Hot van beroep Brussel — 2013/AR/761 — p.s

Shuriken wordt volgens geintimeerde vertegenwoordjgd en gecontroleerd door de hoer
Marc Stockbroekx of door familieleden van hem. Diplomatic Card legt eon verklarlng fleer
waarin gesteld wordt dat Marc Stockbroekx geen zeggenschap heeft in, noch aandeelhouder
of anderszins economisch begunstigde is van de vennootschap Shuriken (stuk 111.32 van
appellanten). Deze verkiaring dateert echter van 25 juli 2011 en bewiJst zodoende niet dat
Marc Stockbroekx Shuriken nietvertegenwoordigdeen controleerde in 2009 en 2010. In elk
geval deed Marc Stockbroekx zich destlJds en tot in mei 2010 voor als de vertegenwoordiger
van Shuriken tijdens vergaderlngen met Walter Verlinden van het kantoor Tiberghien,
tijdens dewelke financiële beloftes werden gedaan namens de hoofdaandeelhouder Van
Diplomatic Card (stuk IV.12 van gemntimeerde, zie tevens infra).

Mercure wordt vertegenwoordigd en gecontroleerd door de beer Stephan Bostoen of
familieleden van hem. Stephan Bostoen heeft geen vertegenwoordigers in de raad van
bestuur van Diplomatic Card en geen inzage in bet besluitvormingsproces van deze
vennootschap.

6. Diplomatic Card en Esso gingen een samenwerkirig aan waarvan de modaliteiten
werden bepaald In •een document getiteld Letter áf intent, dat werd ondertekend op 1
februari 2008. De bedoeiing van Diplomatic Card en Csso was om een tankkaart voor
diplomaten en medewerkers van internationale instellingen te ontwikkelen, met name een
tankkaart die deze Iaatsten in staat zou stelien om voor eon bepaaid rniereengekomen
quotum belasting- en accijnsvrlj brandstofte tanken(hierna ~de dlplomaten tankkaar-ti.

De heer Christiaan Spek, in zijn hoedanigheid van IT-manager (via ziJn
managementvennootschap Newday Consult BVBA werkzaam voor Esso), de heer Thomas
Segaert, in zljn hoedanigheid van Esso Card Sales Manager Benelux, (hij was diegene die de
Letter of intent namens Esso ondertekende) en mevrouw Ingrid Dc Mets, in haar
hoedar’lgheid van Operations Manager bij Esso Card Benelux, maakten deel uit van bet team
dat binnen Esso was samerigesteld in hot kader van het Esso/Diplomatic Card project.

Tevens werd do heer Juan Blasi (via zijn vennootschap Alriva NV), bij bet project betrokken.
Volgens Diplomatic Card hadden Juan Blasi en Marc Stockbroekx een vertrouwensrelatie
omdat hun families al gedurende generaties samenwerkten (syntheseconclusie in hoger
beroep, randnummer 7, van Diplomatic Card),

Diplomatic Card deed een beroep op Atos Worldline, hierna ‘Ato&, met wie Esso reeds
eerder had samengewerkt, am het software platform te ontwikkelen voor de dipiomaten
tankkaart. De door Atos te leveren software zou bestaan ult bet door Atos ontwlkkelde
standaardplatform Solaris (hierna de standaardsoftware’), gekoppelci aan door Atos op
maat gemaakte software (hierna ‘do customized software of ‘maatsoftware’).
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7. EInd mel 2008 en zodoende amper ‘tier maanden na de ondertekening van de Letter
of Intent waarvan hiervoor sprake, werd de samenwerking tussen Diplomatic Card en Esso
door deze Iaatste stopgezet. De brief van Esso waarmee de samenwerking werd stopgezet,
geeft hiervoor geen reden op. De stopzetting gebeurde volgens Forax omdat Esso
terugdelnsde voor de kosten die verbonden waren aan het voorstel van Diplomatic Card em
hi] Esso een online interface platform to ontwlkkelen urn uitwisseling van gegevens tIJsSen
het Diplomatic Card systeem en bet Esso systeem mogelijk te maken, Volgens Diplomatic
Card werd door Esso bet kostenplaatje opgegeven als de reden voor de stopzetting van de
samenwerking, doch glng bet urn een drogreden, De getuigenverklaring van de heer Beijer
bevestigt de versle van Forax (de beer Beijer werd gehoord in bet kader van de Nederlandse
procedure ten gronde, cfr. ifltra).

8. Na de stopzetting van do samenwerking door [550, vatte Diplomatic Card het plan op
om zelfstandig en op eigen kracht een voiledig eigen project te reallseren met a’s Voorwerp
een diplomaten tankkaart,

In bet kader daarvan werd DCC Exploitation Beheer By, hierna ‘DCC Exploitation Beheer,
opgerlcht, zijnde een 100% dochtervennootschap van Diplomatic Card.

Er zou verder een beroep worden gedaan op Atos voor de ontwikkeling van de nodige
software.

Dc beer Juan Blasi, optredend via zijn vennootschap Alvira NV, nam deel aan bet project.

Thomas Segaert en Ingrid Do Mets, bedienden in dienst van Esso, werden door Diplomatic
Card overtuigd om hi] Esso bun ontslag te geven om vervolgens in dienst te treden van DCC
Exploitation Beheer.

Belden traden op respectleveli]k 23 januari en 23 februari 2009 in dienst van DCC
Exploitation Beheer.

Tussen DCC Exploitation Beheer en Newday Consult BVBA, zijnde de
managementvennootschap van Chrlstlaan Spek, word op 1 april 2009 een
samenwerkingsovereenkomst gesloten,

Tevens werd door DCC Exploitation Beheer een beroep gedaan op mevrouw Anne Serneels,
die eerder tewerkgesteld was als fiscaliste bij Deloitte Antwerpen en zich aldaar bezighield
met bet dossier van Diplomatic Card. op 20 april 2010 werd tussen DCC Exploitation Beheer
en ICL BVBA, managementvennootschap van Anne Serneels, eon
samenwerkingsovereenlcomst gesioten, krachtens dewelke zij verantwoordelijk werd voor
de fiscale en juridische zaken van DCC Exploitation Beheer.
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9. De ontwlkkeling van de software your de diplomaten tankkaart werd hoofdzakelijk
gefinancierd door Dcc Exploitation Beheer (Diplomatic Card iegt weliswaar 4 facturen fleer
van Atos die aan haar werden gericht, dod, het betreft facturen your bedragen die slechts
een fractie uitmaken van de totale kostprijs van hetgeen door Atos geleverd werd — stuk
111.39 van appellanten). Deze vennootschap had echter geen inkomsten (cfr. nr, 25 van stuk
IV.14 van Forax).

De financlering van PCC E~<ploitatIon Beheer gebeurde onder meer als volgt;

— de oorspronkelijke kapitaalinbreng van ongeveer 1.200.000 euro door Diplomatic Card;

— leningen van de beer Bostoen via de vennootschappen Illinois NV en Villabouw F.
Bostoen NV (lenirigen toegestaan eind 2009 - begin 2010. voor in totaal 744.000 euro -

stukken ‘V.8 en lV.9 van Forax);

— een krediet van 500.000 euro blj Fortis Bank ten gunste van DCC Exploitation Beheer (en
Diplomatic Card), maar dat doorS Fortis Bank werd opgezegd en moest worden
overgenomen door Anitras NV, een andere vennootschap van Bostoen (waarde ten tijde
van de subrogatoire kwijting 333.366,14 euro - stuk IV.? van Forax);

— een kredlet van ftflm 650.000 euro biJ de Franse kredletinstelling Etica, dat werd
afgesloten door 81S France maar in werkelijkheld grotendeels werd terugbetaaid door
DCC ExploitationS Beheer; Forax verwijst in dit verband naar een (niet-ondertekende
versie van) een Letter of Intent tussen Atos en BiS France waarin de projectprljs op
633.800 euro wordt geschat (stuk IV.26 van Forax) en een brief van Etica aan BIS France
aangaande de maandelijkse aflossingen (stuk 1V.27 van Forax);

-_ Shuriken deed een inbreng (in ienlngen en kapitaal) in Dcc Exploitation Beheer van
ongeveer 470,000 euro.

Volgens Forax vertegenwoordigde de inbreng van Bostoen aan leningen en kapitaal verstrekt
aan DCC E3~pIoitation Beheer ongeveer 2.20.7.000 euro, hetzij het grootste aandeel In de
financiering van voormeide vennootschap.

10, in mei 2010 ontstond Cr een ernstig conflict tussen de aandeelhouders van
DIplomatic Card. Hetkwam tussen hen tot een zware vertrouwensbreuk.

In een poging om hiervoor een oplossing te vinden, kwamen Stephan Bostoen en Marc
Stockbroekx op 21 mel 2010 overeen dat onder meet- een kapitaaiverhoging van 3 miijoen
van Diplomatic Card zou plaatsvinden, met daaraan verbonden een herschikking van de
aandeien onder do aandeeihouders Mercure/Bostoen zou immers aandeelhouder worden
van 50% van de aandelen van Diplomatic Card, Hetgeen overeengekomen was (stuk IV.12
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van Forax, dat weergeeft wat werd overeengekomen op bet kantoor Tiberghien), werd
echter niet uitgevoerd.

Voigens Marc Stockbroekx had hi] geen eenduidig onderhandelingsmandaat cm te
onderhandelen namens de hoofdaandeeihouder van Diplomatic Card en was Mi er niet in
geslaagd om de aarideelhouders van Shuriken te overtuigen om in te stemmen met eefl
wijziglng in de aandelenverhouding van Diplomatic Card tussen Shuriken en Mercure.
Volgens Stephan Bostoen ging het om een drogreden, aangeziefl, volgens Forax, Shuriken
volledig gecontroleerd werd door Marc Stockbroekx.

De heer Stephan Bostoen meende dat Cr sprake was van financiele maiversaties vanwege
Marc Stockbroekx. Volgens hem werd DCC Exploitation Beheer door Marc StockbrOekx
leeggepiunderd (at dan niet via vennootschappen die hi] controleerde).

Dc heer Bostoen nam daarenboven kennis van een aantai veroordetingen die lastens Mark
Stockbroekx waren uitgesprokeri en die hij onrustwekkend vond. Ret betrot:

Een vonnis uitgesproken door de rechtbank van eerste aanieg te Antwerpen op 29
oktober 1998, wàarmee Marc Stockbroekx veroordeeld werd tot betaling aan mevrouw
Josephine Van Gool, vertegenwoordigd door haar.voorlopig bewindvoerder, van een 5Dm
van 198.314,82 euro, meer vergoedende Intresten sedert 1 januari 1989 en de kosten
van de procedure.
Dit vonnis werd bevestigd door een arrest van bet hot van beroep te Antwerpefl van 2
mel 2005, waarin onder meer bet volgende werd overwogen:

(De heer stockbroekx) slaagt qeenszins in het weerleggen van de (motivering van de
eerste rechter).
Het verwbFzen floor “het voiste vertrouwen dot hlJ genoot i/an mevrouw Van Goal” is
onvaldoende cm te kunnen stellen dat hlj “de investering” in Stem Yachting met gelden
van Josephine Von Ccci deed.
De ontvangstbewijzen van gelden or’dertekend door Josephine Van Gaol over de periode
1993-1995, die appellant neerlegt leveren geen bewUs van de afkomst van deze geiden.
(Marc Stockbroekx) levert daurmee geen verantwoordlng van zljn beheer. flavendien
merkt gemntimeerde terecht op dot deze betalingen met meer geldig can Josephine Van
6001 konden geschieden, dour h’j (geYntimeerde~i men reeds uls voorlopig bewlndvoerder
was aungesteid (aanstelling biJ beschikking d.d~ 15.06.1992).

Een voflfll5 uitgesproken door de correctioneie rechtbank van Leuven op 24 tebruari
2006, waarblj Marc Stockbroekx veroordeeld werd tot een hoofdgevangenisstraf van
negen maanden met uitstel gedurende vijf]aar,.tot een geldboete en tot de kosten van
de procedure, uit hoofde van, in de periode van 13 maart tot en met 3 juni 2002 ten
nadele van Paul ians5enS, goederen, gelden, koopwaren, blijetten, kwijtingen,
geschriften van om het even weike aard, die een verbintenis of een schuldbevrijding
inhouden of teweegbrengen, namelijk een geidsom ten bedrage van 818.049 euro, of
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minstens SS% hiervan, en die hem overhandigd zijn onder verplichting om ze terug to
geven of ze voor een bepaald doel te gebruiken of aan to wenden, bedriegllJk te hebben
verduisterd of verspild. De verbeurdverklariflg van eon vermogensvoordeel van
449.926,95 euro werd opgelegd.

Dit vonnis werd bevestigd door een arrest van hét hof van beroep te Brussel van 26 mel
2009, met dien verstande dat de verbeurdverklaring van een vermogensvoordeel van
449.926,95 euro (eveneens) word opgelegd met uitstel gedurende een termijn van vi]f
Jaren. Do burgerlljke belangen werden voorbehouden.
Het hof van beroep te Brussel overwoog In zijn arrest onder meer het volgeride:

De strof van bijzondere verbeurduerkiaring (‘...) is oangepost Gun de ourd en de ernst der
feiten en act, de persoonlijkheid van bekiaagde die door ziJn handelen ols ornschreven in
de tenlostelegging (...) blijk heeft gegeven van een inge5teldheid die gericht is op
gernakkelijk geldgewin, gebruik mokend van de iwakheld von een qehandicapte persoon
die in precoire omstandigheden zijn schadevergoeding no een zwaar ongevol invest zien
te bekomen.’

Net ultstel van tenuitvoerlegging von de opqelegdt gevangenisstrof en
verbeurdverkioring van het vermogensvoordeei kan worden toegekend, tiLl het niet is
bewezen .dat bekioagde vroeger reeds tot een criminele straf of tot een
hoofdgevcingenisstrof van meeT dan twaalf moanden werd veroordeeld. Dit ml voor
beklaagde een bijkornende aansporing zlJn Urn zich te anthouden van her plegen van
misdrijven en de wet stipt no te leve,,, door hij moet weten dat b~j een volgende
veroordeling het thans verleende uitstel kan verloren goon.

11, In 2010 werden do lonen van een aantal werknemers van DCC Exploitation Beheer
door deze laatste niet langer volledlg en tljdig betaald (stuk 11,7 van Forax). In mei 2010
dienden zlj hun bedrlJfswagen in te levereri irigevolgede opzeg van de Ieaseovereenkomsterl
door de leasinagever wegens de niet-bctaling van de leasevergoedingen (cfr. de brief van
Ingrid De Mets van 27 juli 2010 aan DCC Exploitation Beheer, waarover hieronder meer).

12. De hoer Lieven Dhaefle, CFO van de groep Bostoen, rlchtte op 21 juni 2010 een e
mail aan Stephan Bostoen en Meester Walter Verlinden van het kantoor Tiberghien, met de
volgende inhoud:

Walter,
Stephan,

lien we het uitstel van Marc 015 een negatief antwoord op ons voorstel? (gruog een
telefaontje of sins am dit te bevestigen — ik ml niet on-line zijn op dinsdag in de kantoren van
His)
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indien dit zo is stel 1k In dit geval voor de voigende 2aken ult te stiffen:
- Brief tot vraa~faiIIissement ult te sturen uit hoofde van Thomas
- Brief Illinois aqn DCC Byom vordering onmiddeliijk ap te eisen
- Brief can Nationale Borg (cc aan Boskalis) am hUurwaarborg op te zeggen

(te overieggen met management) brief can Total am waarborg op te zeggen

- Brief aan Bis France om vordering op Bis France onmiddelilik op te elsen

- Na mOn bezoek aan Bis France wil 1k dan oak een brief voorberelden uit hoofde van de
mlnderheidsaandeelhouders om:
— enerzijds dejaarrekening te laten aanpassen can de reele situatie (met commissdire in cc)
— Marc can te kiagen voor mlsbruik van venhoatschapsgeldefl (met John — operationele

bestuurder in cc)

Op 22 juni 2010 rlchtte Stephan Bostoen een e-mail naar onder meer meester Verlinderi, de
heer Segaert, de hear Spek. do heer Blasi, mevrouw Serrieels en mevrouw De Mets. die
luiddealsvolgt: -

Goede middag aliemaci,

Al) deze de bevestiging, we goon gewoon door.
Ons pad is gekozen en we weten dot dlt de enige juiste weg is o,ii ons doei te bereiken: de
doorstart van DCC eerst parallel en daurna door overname van de curatele.
De kans dot er nag een akkoard met Marc Lilt de bus komt is verwaorioosbaor klein en mocht
her zich nag voordoen dan zien we we!

Juan,
Dringend een afspraak met Total régelen zodat, bijfaling, de klanten er niets van merken, 1k
pas mOn agenda can.

Groeten,
Stephan

Op 23 junl 2010 werd door Stephan Bostoen per e-mail een nota verstuurd naar Thomas
Segaert, Juan Blasi, Anne Seri-teels, Ingrid De Mets en advocaat Verlinden van het karitoor
Thiberghien,waarvan de inhoud luldde als volgt

DUELSTELLING;

DCC voorrzetten zander MS dmv:

0 aanvragen faling DC LUX en DCC NL waarbij het hondeisfonds (klanten + TOTAL contract +

BP/ARAL LOI + Atos maatwerk) overgenomen wordt door nieuw op te richten vennootschop;
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0 opzetten Van Ben poralielle structt,ur om contracten / Lois of te sluiten met nieuwe partners
(Dcc heeft nag geen contract! [UI met deze partijen):
* Spaniel CEPSA

SHELL BE
* LUKOIL
* NA VU contrOct

ACflE PUNrEly:

NEW BUSINESS DEVELOPMENT

1)30 Juni, I of 2 Jull meeting aSS (Diplomatic Supply Service) in Spain
— overeenkomst tekenen met 055 for Spain
— meeting douane
— meeting CEPSA
AcTIE : Stephan, Juan, Chris

2) Juni! Juli: Loll NDA tekenen met SHELL BE & LUKOiL op Nt By
ACTIE : Stephah, Juan, Chris

3) Juli: Opzetten BV (Accountant! rekeningen Inotaris) In NL I/oar parallelle structuur

— (naam bedenken nieuwe 8W?)
— [age kosten struktuur (voorkeur postbus in Ni., checken offiscaal mogellik)
— business plan maken voor nieuwe By
ACnE: Lieven en Thomas

ATOS ORIGIN:•

4) BJuly: meeting Atos senior management
- bevestiging krijgen on~ SOLARIS te gebruiken voor SPANJE door contract af te sluiten tussen
nieuwe BVen ArCS. Ditzou geen probleem moeten zjjn on2dat:
— bet nieuw land betreft waar DCC niet actief is
— standaard SOLARIS software van ATOS is zo WIe iv al in gebruik Mi andere Atos kianten

en kan door de nleuwe B V cangepast worden: voor de Spoanse Tax Free markt;
AIDs heeft daarnaast flog geen contract ondertekend met Dcc this kan contract clausuies
nog altijd qanpassen

ACTIE. : Stephan, Juan, chris

5) EindAuglSeptember: 2nd meeting Atos senior management

- zodra faillissement DCC NL of DC Lux feit is gaan we nogrnaais spreken met Atos
management veer het gebruik van de SOLARIS software in BELCIE. We zien twee
mogelijkheden:
— de nieuwe 8h/koopt hetAtos moatwerk op ult de DCC boedei
— SOLARIS SPAIN wordt oanqepast in Belgie
ACHE: Stephen, Juan, Chris
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FALIIIIG DCC

5) Juli
1. In gebreke steVen van DCC door zoveel mdgeI~k partljen: BOSTOEN, THOMAS, JUAN,
DEL OIITE, ANNE, BELASTINGDIENST, etc.
2. ONDFRZQEKEN misbruik van vennootschapsgeldefl in DCC door MS (zodro jaorrekening
kIaaris)
ACTIE: Lieven1 Thomas en Anne

Augustus:
3. Procesfaling versnellen:

- mensen zonder bedrijfswagen nemen ontsIag biJ DCC en starten nieuw contract hiJ de
nieuwe ml
- Bram, Alice, Adrianne zitteh Vast aGn DCC met Ben concurrentieheding en zUn nadig am
Belgie draaiend te houden. Doarnoast zouden Ingrid en Erik cok zolong mogell]k hi] DCC
moeten biuven zodat we impact op klant in Beigie tot minimum beperken
* VRAAG : Kunnen Ingrid! Erik contractbreuk opeisen en tech biffven werken voor Dcc om de

doorstort mogei~k te maken?

4. Nieuwe ml neemt hondeisfonds (kianten in BE, TOTAL contract, BiD LOl, Atos maatwerk,
hardware, diplomaticcard, corn, telefoon ni’s?) van DCC over zodrafahng feit is

7) TOTAL Belgium — con tinuiteit beveiliqen hi] fahng DCC:

1. controleren of hu~dige bankgcran tie verlaagd kcrn warden floor I mound openstaand saido
(cantroleren met advocoat of dit mogebjk is)
2, geen nieuwe garantie uItgeven zools gevraagd In het nieuwe contract
3. afspraak m&cen met Jean Scheirman zodra bet falinyscen aria ,iiet meer te stoppen is

ACTIE : Stephan, Lieven en Juan

8) legal advies yragen over die acties
ACVE :Anne U”]”

BIS FRANCE:

9) OPEISEN OPENSTAAND SALDO BOSTOEN
10) MNKMGEN MSX I/OOR MISBRUIK VAN I/ENNOOTSCHAPSGELDEN
II) IDENTIFICEREN PERSONEEL YOUR DOORS TART (MARIE-CLAIRE/MARYLINE, ...) en

overeenkornst tekenen met DSS
12) NIFUWE STRUCTUUR OPZETTEN (ALLEEN SALEN IN FR, MAGAZIJN IN SP)

ACTIE: Stephan, Lieven en Juan
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13. Een e-mail die op 25 juni 2010 door de heer Fraussen, medewerker van DCC
Exploitation Beheer, gericht werd tot een kennis, bevestigt dat medewerkers van de
voormelde vennootschap van pian waren om een parailel bedrijf op te rlchten met Stephan
Bostoen,

14. Op i juN 2010 ging For-Us Bank over tot het opzeggen van de kredietopening van
500.000 euro waarvan hiervoor melding werd gemaakt.

Op 2 jull 2010 gingen illinois NV en F. Bostoen NV over tot het opzeggen van de door hen
aan Diplomatic Card verstrekte leningen.

15. Thomas Segsert werd op S juli 2010 om dringende reden ontslagen door DCC
E~ploItatIon Beheer, nadat hij, zonder voorafgaand overleg met Marc Stockbroekx, een
factuur betwlstte ten bedrage van 270.000 euro van BIS France SA aan DCC Exploitation
Beheer.

De factuur was opgesteld door 815 France SA voor een beweerd uitgevoerd marktonderzoek.
Voigens Forax werd er echter nooit een marktonderzoek gevraagd of gevoerd en ging bet
om een onttrekking van geiden van DCC Exploitation Beheer ten voordele van B1S France LA,
om deze vennootschap, gecontroleerd door Marc Stockbroekx, te financieren,

Appelianten pogen in bun conclusie een verkiaring te geven voor de factutir van 815 France
SA, doch deze wordt door Forax betwist en een bewijs van de beweringen van appellanten
met betrekking tot deze factuur wordt niet geleverd.

Er Is geen enkel stuk dat bewijst hetgeen Dipiomatic:Card aanvoert.

is. op 8 juii 2010 brachten Stephan Bostoen, Juan Biasi en Christiaan Spek een bezoek
aan Atos. Partijen zijn het niet eens over hetgeen tijdens de toen gehouden vergadering
werd besproken,

in een versiag van voormeid vergadering, dat het voorwerp uitmaakt van een e-mail die op 8
juii 2010 door Nicoias Dsrdônviiie, tewerkgesteid blj Atos, naar een aantai van zijn colleg&s
werd verzonden (stuk lli.48 van appelianten), staatte iezen dat door Christlaan Spek, Juan
Biasi en Stephan Bosteeis werd meegedeeid dat er ernstige meningsverschilien waren
ontstaan bij DCC Exploitation Beheer tussen de meerderheidsaandeeihouder, Marc
Stockbroekx en consoorten, en de minderheidsaandeeihouder, de familie Bostoen. Reeds
verschliiende maanden zou Marc Stockbroekx de facturen niet meer betaien en zou bet de
minderheidssandeelhouder zijn geweest die geid op tafei diende te leggen om bet bedrijf
staande te houden. Marc Stockbroekx zou gedurende de voorbije drie maanden
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verschlllende voorstellen (een tiental ongeveer) tot mjnnelijke regeling gewelgerd hebben.
Hi] zou ook de werknemers benadeeld hebben (ze dienden van vandaag op morgen hun
bedrijfswsgen in te leveren). Aangezien zij de situatie beu waren 1-ladden zij samen met de
minderheidsaandeelhouder beslist om alien DCC Exploitation Beheer te veriaten en een
nieuw bedrijf op te ric[iten. De heren Spek, Blasi en Bostoen waren ervan overtuigd dat DCC
Exploitation Beheer tailliet zou gaan tijdens de daaropvolgende maanden en waren blijkbaar
voornemens om, indien dit zou gebeuren, bet actiet van deze vennootschap over te nemen.
Daarom werd aan Atos gevraagd om hen op de hoogte te houden in de hypothese dat DCC
Exploitation Beheer de facturen van Atos niet meer zou betalen.

hit het verslag blijkt eveneens dat aan Atos gevraagd werd om een flnancieel aanbod te
doen om een systeem te leveren dat een ‘copy-paste’ zou zijn van het systeem van DCC
Exploitation Beheer,offilne, zonder getrouwheid, met enkele verschillen op factuur en een
interconnectie die uit te voeren zou zijn met de petroleummaatschappij Cepsa. De heren
Spek, Blasi en Bostoen waren eveneens voornemens om een betaalaanbod ‘SEPA Direct
Debit’ te voorzien. -

Voor het avenge, wat de vergadering van 8 juli 2010 betreft, verwijst het hot naar de
getuigenverklaring van de heer Mohamed Kermezli, die hleronder wordt geciteerd.

Atos gaf geen gevoig aan het verzoek van de heren Spek, Blasi en Bostoen. Het hot verwijst
dlenaangaande naar. de getuigenverklaring ~ifan de heer Dardonville, die hieronder geciteerd
wordt.

17. Chnlstiaan Spek registreerde op l4juli 2010 de domeinnaam www,forax.eu.

18. Juan Blasi, Anne Serneels en Christiaan Speck bee~~indigden hun samenwerking met
DCC Exloitation Beheer op respectievelijk 9 juli, 13 juN en 16 juli 2010.

ig. Op 27 juli 2010 richtte Ingnid De Mets een schrijven tot DCC Exploitation Beheer,
waarmee zij haar arbeidsovereenkomst opzegde tegen eind oktober 2010 en waarin onder
meer het voigende werd gesteld:

1k had van 1.997 tot 2009 eel) uitstekende boon Ij!] Essa Belgium, was niet op joek floor cinder
werk, had er zeer goede toekomstperspectieven en leer gunstige arbeidsvoorwaarden. ben
1k werd gevraagd om mee te stappen in bet DCC verhoal In de functie van Operations
Coordinator heb 1k alt ‘pure goesting’ de stop geiet. Het felt dot mijn ex-collega ‘s Chris Spek
en Thomas Segoert hun schouders cinder het verhoal hebben gezet lag aiteruard flee con de
basis van mijn beslissing.
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(...) Puurfinancieei geilen maakte 1k op het moment von mI]n ontsiag gee:’ grate stop voarult
en nam 1k een risico. Maar U steide het groots voor en 1k wou mee deelnemen can alt
fan tastische project.
Eenmaol can board van DCC heb 1k me volledig ingezet en mIjn werkzaamheden naor best
vermogen verricht. (...) 1k was oak akkoord om een deel van m~zi netto-loon tijdelqk niet te
laten uitbetalen om aldus ml]n steentje bIj te dragen can de cash-posltle van bet bedrijf. Net
achterstalljq loon heb 1k inmiddels aitbetcald gekregen — voor cue duldelljkheid: zonder enige
verdere vorin van compensatie. En 1k ging voiledig akkoord met een magere
pensloenregeling.

Mijn atheldsovereenkomst voorziet In een bedryfswagen. Zoals afgesproken tildens de
contractbespreking was dat een nieuwe BMW X3. 1k rijd Immers 50.000 km per jour en U
hechtte veel belong can ons ,ljcamfort zodat we fris op onze werkplek aankwamen. Echter
werd oan ml] — en can clue andere college’s en contractors met een bedrljfswagen — gevraagd
am de voertuigén In te leveren op 21 mel 2010..
Via aangetekend schrljven dd 20 mel 2010 heb 1k U gevraagd om een geiijkwaardIg voertuip
ter beschlkking te stellen. Oat is Iiiet gebeurd,
op 21 jull 2010 heb 1k u per e-mail gevraagd of er redel~kerw~s van ons kan verwacht
warden dot wi] maandenlang voertuiqen lenen bU Jam Ilie en yrienden cm toch nog kianten
en prospects te bezoeken, dringend koarten te leveren, de postbus leeg te helen en de
facturen te poster’. 1k ben zeif oak maxlmaci met elgen vervoer near kantoor gereden am by
mU,i team te ziin, te horen war er gebeurt aon de telefoon en In te springen tljdens vokonties
en plekmomenten.
Op 22 juli hebt u me ulteindelik een voertuig bezorgd met ongeldig keurlngsbew~is. (...) Op
23 frill heb 1k het voertuig no keuring In ontvangst genomen. Het betreft een ti]delijke keuring
voor2 weken. (...j

BegIn jull hebt a de General Manager, Thomas Segoert, ontslaqen am dringende redenen.
Het is blUkbaor leer ernstlg, maar voor ons onduidelyk en u meg er niet veel over zeggen.
Vermlts 1k by Esso jarenlang met Thomas heb samengewerkt en hi) een ultstekende stoat van
dienst heejt, lion 1k bet niet begrljpen. Net ontslag van Thomas is in mijn ogen een groat
verlles “oar DCC.

Kort daarna hebben Juan Biasi, Anne Serneels en Chris .cpek, de avenge leden van bet
management team met uitzondering van uzelf, hun samenwerklng met DCC bee~~indlgd. In
my:’ ogen opnieuw.Een groat verlies voor DCC

Oak myn elgen teamleden veriaten DCC: de ontslagbrief van Alice charlet kwam op 23 full
aon op kantoor. Adrienne van de Ree heeft op 26 full gemeld dat zij ontslag neemt. (...) Dit
berekenr concreet dat beuden am per I september2010 verlaten — des te meer een probleem
voor de goede dagelljkse werking.

De financiele stabliltelt en het betalingsgedrag van DCC zyn 2orgwekkend. 1k heb m~n
bedenkingen by de regelmatige en significonte laattijdlge betalinyen en heb U gemeid dat er
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near m~in gevoel leer veel cangetekende brie ~,en en ingebrekestellinqen aenkomen op
kantocrInBreq~q.

Ondanks alt alles heb 1k U qedurende 2 maanden niet op kantoor ge2ien. U toonde weinig
betrokkenheid en vroeg zelfs niet of we de bedr,JfsactMteit konden in stand houden zonder
onle bedrlJfswagens. C..).

Het was dus een veelbelovend verhaal met een fantastlsch team. Maar: Thomas Seguert
(General Manager) werd.ontslagen. Juan, Anne en Chris (management) zijn opgestapt. Alice
en Adrianne (n,ijn team) ziJn niet meer beschikbaar per 1 september 2010. Ret ganse team ut
al twee maanden zonder bedrlJfswagen. Enkel 1k heb sinds 23 juli Ben vervangwagen voor 2
weken. We staan financleel niet sterk en de tcekomst van het bedrijf is ulterm ate onzeker.

1k ben Echt ontgoocheld en hoop dot u — gezien het bavenstaonde — mijn beslissing begrljpt
om dit verhoal af te ronden met inachtneming van een redeilJke opzegtermlJn van drie
maanden.

20. Na de beejndjgjng van hun samenwerking met DCC Cxploitation Beheer gingen Juan
Blasi, Thomas Segaert, Christlaari Spek en Ingrid Dé Mets aan de slag voor Forax, toen flog
een vennootschap inoprlchtlng.

21. De toenmalige raadsman van Diplomatic Card en DCC Cxploitation Beheer richtte op
30 lull 2010 een ingebrekesteiling tot Stephan Bostoen (stuk 1.10 van Diplomatic Card). Deze
laatste werd aangernaand om de verbintenissen die hij was aangegaan fla te leven en om
zlch te onthouden van bepaalde gedragingen die daarmee volgens Diplomatic Card en DCC
Exploitation Beheer in strljd waren.

22. Op 13 augustus 2010 vernam Diplomatic Card van Nationale Borgmaatschappij NV
dat met onmiddelljjke ingang eefl garantie werd opgezegd die zIJ op 28 januari 2009 had
gesteld ten behoeve van Total Belgium en die gewaarborgd was door Stephan Bostoen.

23. Op 13 augustus 2010 richtte Marc Stockbroekx een e-mail aan Atos, waarmee hij
haar liet weten dat Christaan Spek, Thomas Segáert, Juan Blasi en Anne Serneels DCC
ENpioltation Beheer hadden verlaten op eon wiJze die zou leiden tot gerechtelljke stappen
tegen hen. Er werd aan Atos gevraagd om de toegang tot het Solaris systeem onmiddellijk
onmogelijk te maken en om hem een overzicht te bezorgen van alle bestanden die met
ingang van 1 april 2010 door do voorrnelde personen werden geconsuiteerd.

Op 16 augustus 2010 werd door Atos aari Diplomatic Card meegedeeld dat er op 10
augustus 2010 via de account van Christiaan Spek.was ingelogd op de bij Atos draaiende
software. Tevens werd gemeld dat de accounts van Christaan Spek, Thomas Segaert en Juan
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Blasi onbruikbaar werden gemaakt, Er werd door Atos gesteld dat het haar niet mogelijk was
cm een overzicht te bezorgen van de informatie die bekeken werd, wanneer werd lngelogd
op het Solaris systeem.

Het hot verwljst naar de getuigenverkiaring van M. Kermezli, die hieronder wordt geciteerd
en waarult blijkt wat het inioggen via de accounts d~e door Atos waren verstrekt, al dan tilet
toeliet. .

24. Blj vonnis uitgesproken op 17 augustus 2010 veroordeelde de voorzieningsrechter
van de Rechtbank Breda, DCC Exploitation Beheer tot betaling aan Thomas Segaert van
40.496,72 euro + 1.143,20 euro + 2,167,19 euro aan achterstaiiig loon, te vermeerderen met
een wetteiijke verhoging van 10% en intresten, en tot betaling van eon Sam van 3.753 euro
voor de derving van een bedrijfswagen.

25. in augustus 2010 werd in opdracht van Diplomatic Card door Hoffman
Bedrljfsrecherche een onderzoek gevoerd naar het moge!ijk lekken van informatie, het
afwerven van personeel en bet overtreden van een concurrentiebeding en
geheimhoudingspiicht door (ex—)medewerkers van DCC Exploitation Beheer.

Uit bet tussentijds rapport van 20 september 2010 dat naar aanieiding van dit onderzoek
werd opgesteld (Hoffman Bedrijfsrecherche I) (stuk Vii van Forax), biiJkt dat Hoffman
Bedrijfsrecherche de volgende antwoorden gaf op vragen van Diplomatic Card:

Voststellen lekken vertrouweiijke strategische inform title
Op basis vqn bet digitaal onderzoek kàn n/er worden vastgesteid dot er
vertrouwellJke strategische informotie is qelekt door (exjmedewerkers van DCC

Vaststellen bEdrijfsspionage
Op basis von bet digitaai onderzoek kan niet worden vastgesteld dot er sprake is
gevueest van bedrijfssplon age.

Her vaststellen of bet systeem is gem anipuleerd
In bet onderzaek floor de digitole omgeving blnnen DCC i’m geen bevindingen gedaun
waaruit blijkt dat de computersystemen of de netwerkinfrastructuur van DCC ilin
gemanipuleerd.

Vaststeilen overtreding conëurrentiebedihgi en gehelmhoudingsplicht door (ex-)
medewerkers.
Op de laptop in gebruik bU de beer Spek (..,) beyond zici, een bestand genaamd
‘ActieliJst.odt’,
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Ee,i uitdruai van dit bestand is, tezamen met metadata van cut bestand, als bijiage bIj
dit rapport gevoegd.
Het document ‘Actielijstadt’ bevat een lust met actiepunten met als doeIstelling het
voortzetten van DCC zonder ‘MS’ (Marc Stockbroekx,).

De Actieiijst.odt waarvan Hoffman Bedrijfsrecherche melding maakt, is de nota van de heer
Stephan Bostoen van 23 juni 2010 die hiervoor in extenso werd geciteerd.

26. op 11 augustus 2010 deed Forax, toen nog in oprichting, een beroep op de firma
Elusso BV om software te schrijven die zij 2oU kunnen aanwenden om een diplomaten
tankkasrt op de markt te brengen.

Flusso By ontwikkelde voor Forax de TrAX’-software,

27. Op 25 augustus 2010 werd bewarend beslag gelegd door Illinois NV en Villabouw F.
Bostoen NV op de aandeien van Diplomatic Card in DCC Exploitation Beheer.

28. DCC Exploitation Beheer ging op 26 augustus 2010 over tot dagvaarding van Illinois
NV en Villabouw F. Bostoen NV voor de Voorzltter van de rechtbank van koophandel te
Gent zetelend in kort geding. De vordering van DCC Exploitation Beheer strekte ertoe om
yoUr een periode van zes maanden de opeisbaarheid te horen opschorten van de leningen
die door beide voormelde vennootschappen aan DCC Exploitation Beheer waren verstrekt.

29. IllInois NV en Villabouw F. Bostoen NV gingen op 2 september 2010 over tot het
vorderen van het faillissement van DCC Exploitation Beheer voor de Rechtbank Breda.

30. Forax werd opgericht hi) authentleke akte verleden op 3 september 2010.

Er werd tevens een vennootschap naar Nederiands recht Forax BV opgericht. Deze is echter
niet in het geding. -.

31. B1J een beschikking van 7 september 2010 van de Voorzltter van de rechtbank van
koophandei te Brussel, zetelend in kort geding, werd op vordering van Diplomatic Card en
DCC Exploitation Beheer de opeisbaarheid opgeschort van bet debetsaido voortvloeiend tilt

de kredietopening die was vertrekt door Fortis Bank.aan DCC Exploitation Beheer.
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32, Bij een vonnis van 22 september 2010 word de vordering in faillissement van DCC
Exploitation Beheer door de Rechtbank Breda afgewezen omdat onvoidoende is gebleken
dot qerekwestreerde verkeert in de toestand von te hebben opgehouden te betalen (.4

33. RU een beschikklng van 5 november 2010 van de Voorzitter van de rechtbank van
koophandel to Gent zetelend in kort geding, werd do opschortlng gedurende zes maanden
bevolen van de opelsbaarheid van de leningen die door Bostoeri waren verstrekt.

34. Voor Marc Stockbroekx vormden do e-mails en nota (‘Actielijst.odt’) die Hoffman
Bedri)fsrecherche I aan het Iicht bracht, het bewljs van een kwaadwillig complot met het
enige doel om DCC Exploitation Beheer ten gronde te richten.

RU dagvaarding van 1 november 2010 werd door onder meer Dcc Exploitation Reheer en de
beer Marc Stockbroekx voor de Rechtbank Breda een kort geding procedure aanhangig
gemaakt tegen Thomas Segaert, Juan Blasi, Christlaan Spek, Anne Serneels en stephan
Bostoen. Aan deze iaatsten werd oneerlijke mededirigingverweten, onderverwijzing naar de
e-malls en nota die Hoffman Bedrijfsrecherche I aan het licht bracht. Er werd gevorderd dat
hen onder meer verbod zou worden opgelegd om~ samengevat, het plan dat uiteengezet
werd in do ‘Actielljst,odt tot uitvoerlng te brengen.

De Nederlandse voorzieningsrechter overwoog in ziJn vonnis van 15 december2010:

— 3.13, Gedaagden wiJzen crop dot in bet document cilleen gesproken wordt van voornemens om
marktpartiJen te hen aderen die flog niet k/ant of leverancier waren. Klan ten waren diplomaten, en
benadering daarvan was nlet voorgenomen en stoat niet in bet document, eli heeft ook flier
plaatsgevonden. DCC Exploitation Beheer had olleen eefl leveranciersovereenkomst met TOTAL,
en dot siechts voor: Belgie, voor de brandstaf en met ArCS voor software. ATOS werd benaderdom
eventueei ook software te lei,eren aan hen, en was niet exciusief voor DCC

— 3.14. De voorzieningsrechter constateert dat deze weergave van bet document juist is,
Liltgangspunt is derhalve dat bet document geen basis biedt voor de aanname dat spmke is
geweest of zal zIjn van voorgeflom en Ste iselmatige afbreuk van bedrijfsdebiet van DCC
Exploitation Beheer in die ‘in dat bestendige relaties en vaste kianten van DCC Exploitation Beheer
zulien worden benaderd met de bedoeilng hen los :te weken van DCC Exploitation Beheer. De
concurrentie zoo/s in bet document vOor2len richt 2ich op de flog open markt en Is dus niet
onrechtmatlg te oordeien in dlt apzicht.

De Nederlandse voorzleningsrechter stelde in zijn vonnis tevens vast : de heer Blasi en de
heer Spek beschikten uit hoofde van eerdere werkzaamheden reeds t..) over bijzondere
kennis, Biasi op de markt van duty-free goederen en diensten; Spek op het gabled van IT voor
dit soort credit-cards Hat overgrote cjeel van hun kenhis is flour aannemelukheid reeds
aonwezig geweest toen zij b~ DCC Exploitation Beheer kwamen en is this vrlj te gebruiken in
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een concurrerende anderneming. Eisers hebben niet uitgelegd wat de Werk2c,amheid bil DCC
Exploitation Beheer duaroan heeft toegevoegd (randnummer 3.17 van het vonnis).

Bovendien, zo oordeelde de Nederlandse voorzieningsrechter, waren de heren Spek en Blasi
en mevrouw Serneels uit elgen beweging bij DCC Exploitation Beheer vertrokken omdat zij
leder vertrouwen in Stackbroekx en in de toe komst van DCC Exploitation Beheer hadden
verioren en DCC Exploitation Beheer in ernstige mate tekortschootjegens hen In bet nakornen
van hoar verplichtingen (randnummer 3,22 van het vonnis).

Door de voorzleningsrechter word tevens het volgende geoordeeld:

(,,.) Stockbroekx is beleidsbepaier en uiteindelijk belanghebbende hi] Shuriken £4. Stockbroekx
heeft in meV]uni 2010 minst genomer? met een handdruk bezegeld dot hU zi]n best zou doen am
de aandeeihouders van Shuriken te bewegen am in te stemmen met een herschikkinq van belong
en zegqenschap In de DCC groep ten gunste van de familie Bostoen. Shuriken SA heeft geweigerd
hieraan mee te werken. In felte was bet Stockbroekx zelf die weigerde. Stockbroekx was reeds
lange tijd verzocht door Bostoen am liquiditeitsversterking te bieden via Shuriken 5k Daartoe was
Stockbroekx niet bereid of in stoat, terwiji h~ In de onderiinge verhouding daartoe we! “can zet”
Was.

De steihng van gedaagden dot zq op 22 Juni 2010 h?tfailllssement van DCC Exploitation Beheer
als onafwendbaar beschouwden en mochten beschouwen, is aannemelijk. Bostoen wenste niet te
voorzien in verdere liquiditeiten zolang stockbroekx/Shuriken de zeggenschap hod.
Shuriken/Stockbroekx kon ni~t financieren. De kosten waren veel hager clan de opbrengsten.
Schuiden konden niet warden voidaun.

Niet onrechtmatig is het dat gedaagden in die periode, mogelijk oak ervoor, piannen maakten
voor bun toekomst buiren DCC Exploitation Beheer. Aannemeiqk is dot bet onmiddeliUk aangaan
van con currentie door Blosi en Spek niet onrechtmatig was. Hetzelfde geldt voor Sern eels. Ten
aanzien van Segaert bestoan ernstige twi]fels of concurrentie onrechtmatig is. Dat Bostoen toen
plannen maakte woarin een doorstart van de ondernemlng no faillissement werd voorzien was
niet anrechtmatig. Een dergeliJke activa-transactie stoat onder toezicht van de rechter
commissaris en is niet ongehruikelijk. Evenmin is onrechtmatig dot h~ arranqeerde dot bet
faillissement werd congevraaqd. In deze aannemeli]ke feitenconsteilatie was dir een rechtmatig
dienen van bet eigen belong. (randnummer 3.32 van het vonnis).

De door onder meerDCC Exploitation Beheer en Marc Stockbroekx gevorderde maatregelnn
in kort geding werden dan ook integraal atgewezen.

Door DCC Exploitation Beheer werd hoger beroep aangetekend tegen dit vonnis, doch zij
nam vervolgeris geen initiatief meer In de beroepsprocedure. Do zaak werd ambtshalve
doorgehaald door hot Gerechtshof’s-Hertogenbosch (stuk Vl.8 van Forax),

35. Op lo februarl 2011 word eon overeenkomst gesloten tussen Diplomatic Card en
Atos, waarin een definitie werd gegeveri van wat. door de partijen bij de overeenkomst
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begrepen werci onder de begrippen ‘csjstomised software’ (maatsoftWare), ‘specifications
(speciticaties) en ‘software’. Er werd onder meer bepaald:

14. Supplier’s Rights

Software
The Supplier uses Its own software and monitors or standard commercially available software
(together “Supplier’s software”) and represents that it holds the rights to use and operate said
Supplier’s software on its servers on its behalf and an behalf of its clients.

The Supplier is the sole owner or holder of all rights attached to the programs, sources and
objects of the Supplier’s software.

Customized Software
The Supplier may develop software on the basis of functional specification files drawn up in
relation to Client’s specific requirements that will be part of the System.

Subject to Supplier’s rights to its pre-existing technical elements and to Supplier’s software and
third party software, ClIent shall, after payment in full of development costs, hold all prop erty
rights attached to this Custom lied Software. Supplier hereby assigns to Client all right title and
interest in these specific developments (...), all the author rights (includIng, but not limited to, the
rights to reproduce, perform, distribute, license, modify, translate, broadcast or exploit), as well
as all patents, patent rights, mask work rights, trade secret rights, and all other intellectual
property rights of any sort anywhere in the world to any such specific developments.

It is however specified that much Customized Software maybe closely linked to and dependent an
Supplier monitors and/or standard software, as clearly are customized versions of standard
software, Client’s property rights relating to Customized Software shall not result in any implIcit
or other rights to Supplier monitors and standard software programs for them~

VriJe vertaling van het hof:

14. Rechten van de leverancier

Software
ye leverancier gebruikt diens eigen software en monitors of standaard commercieel beschikbare
software (samen .‘de Software von de ieverancier9 en verkiaart dat hlj houder Is van de rechten
om deze Software van de leverancier te gebruiken op zijn servers ten behaeve van zlchzelf en ten
behoeve von zijn klanten.

De leverancier is dè enige elgenaar of houder van alle rechten verbonden aan de programnla% de
bronnen en voorwérpen van de Software van de leverancier.

Maatsaftware
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De leverancier meg software ontwikkeien op basis van de functionele specificaties die opgesteid
warden in t,erband met de specifieke vereisten van de kiant die dee! zuilen ultmaken van het
Systeem.

Onder voorbeh cud van de rechten van de leverancier met betrekking tot zijn voorof bestaande
technische elementen en software van derden, ml de kiant, flu betaling van de
ontwikkeiirigskosten, houder zijn van cue eiyendamsrechten verbonden aan de maatsaftware. De
leveruncier kent hierbiJ can de kiant alie rechten, titeis en beianyen toe In deze specifieke
ontwlkkeiingen, met inbegrip van (...j. cue auteursrechten (met inbegrip van, doch niet beperkt
tot, de rechten tot reproductie, uitvoering, distributie, in uicen tie geven, bewerken, vertalen,
uitzenden of uitbaten), aisook ulle octrooirechten, rechten op topografleen van
haifgeieiderproducten, bedrjjfsgeheimrech ten, en auie andere inteuiectuele eigendomsrechten van
weike cord ook, waar oak ter wereId en up weike spec/jIeke ontwikkeiiflgen ook.

Er wardt echter geprec~seerd dot veel mautsoftware nauw geilnked kan zijn met en afhankeliik
van de monitors en/of stundaurd software van cue leverancier, zoals n,aatversies van
standaardsoftware duideiIJk 4/n.

De eigendomsrechten van de kiant betreffende de maatsoftware ml voor hem nlet leiden tot enig
impliciet of under rech? op de monitors en standaard software programlfla ‘S van cue leverancler,

Tevens bepaalde ar-tikel 17 van do overeenkomst dat deze in werkirig zou treden met
terugwerkende kracht op 1 oktober 2009.

Door Diplomatic Card word geen enkele vergoeding betaald aan DCC Exploitation Beheer
voor do door deze laatste betaalde ontwlkkelingskOsten van de software, hoewel dit éen van
de belsngrijkste, indlén niet bet belangrljkste, activa was van de voormelde vennootschap.

36. Op 9 en 16 februari 2011 stuurde Diplomatic Card aan respectievelijk Shell en Esso
brieven (stukken Vl.3 en VI.4 van Forax) waarln werd beweerd dat door hun sameriwerking
met Foray, Shell/Esso betrokken waren bij een ‘zeer ernstige inbreuk~ op do aan Diplomatic
Card toebehoronde intellectuele eigendomsrechten.

Shell en Esso werden in gebreke gesteld om de samenwerking met Foray ‘met onmiddellijke
ingarig on-hold te zetten, totdat helderheld zou ziln verkregen over ‘de als wel zeer
waar5chljnlijk te verwachten inbreuk’.

AanvankeliJk leidde dit ertoe dat Esso haar contacten met Foraxtijdeli]k opschortte (stukVl.5
van Forax), gelet op êen schadeclaim van 10 miljoen euro waar Diplomatic Card mee dreigde
(stuk Vl.3 van Forax).
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37, Op 29 maart 2011 werd door Hoffman Bedrijfsrecherche op verzoek van Diplomatic
Card een aanvuilend versiag opgesteld (Hoffman Bedrijfsrecherche II) (stuk 1.26 van
appellanten). Uit dit versiag kan opgemaakt worden dat de vroegere medewerkers van DCC
Exploitation BeI-ieer op hat einde van bun samenwerking met deze iaatste voornemens
waren met Forax In zèe te gaan en dater daartoe voorbereldende stappen werden gezet. Dit
wordt trouwens door Forax niet betwist.

38. op verzoek van Forax werd aan Ir. N.M. Keijser, hierna ‘Keijser gevraagd om een
gesprek San te gaan met de directie en de ontwikkelaars van Flusso By. In dit gesprek moest
KeiJser zich een mening vormen over de wijze waarop Flusso By en Forax hebben
samengewerkt en tot het gereed softwareprodUct zijn gekomen (de TrAX-software).

Uit het versiag van 8 aprii 2011 (Keijser i) blijkt;

- door Forax werd aan Flusso By een document aangeleverd met een functionele
beschrijving dat in ontwerp was opgesteld door: Forax in augustus 2010; het document
werd door Forax onderhouden en aangepast San de stand van zaken; het document
Functional Design 1.1.5 toont een consistente wijziglngshistOrie van augustus 2010 tot en
met een versie 11.5 van msart 2011; .

— de inhoud van dit document kornt overeen met de applicatie; de applicatie is op basis
van dit document tot stand gekomen;

— er werd gedurende 3,5 maanden gewerkt aan de applicatie, met name van medio
september tot eind december 2010;

— er werd door Flusso BV een bedrag gefactureerd van 193.660 euro;
— de programmeurs zljn op basis van bet door Flusso By opgesteide Functioneei Ontwerp,

Technisch ontwerp en het Datamodel gestalt met de werkzaamheden~ daarbij is een
eigen oorspronkeiijk werk ontstaan waarin de programmeurs een voiledige keuzevrijheid
hebben gehad en ook gebruikt waarmee zij een persoonll]ke stempel hebben gedrukt op
het nieuwe werk; de keuzevrijheid voor de programmeurs was niet beschikbaar bij bet
maken van de externe koppeiingen, waarvan de exacte specificaties door de externe
parti] (Forax) is geschreven.

Keijser i beslult dat de software die door Fiusso DV op verzoek van Forax werd ontwikkeid,
een consistente eigên ontwikkeiing Is, die is aangevangen met een Functionele Beschrijving
van 30 augu5tus 2010 en die is géeindlgd in een gereed software product dat op 15 januari
2011 door Forax in productie is genomen. Voigens Keijser i is de opdracht die door Forax aan
Flusso BV werd gegéven het maken van een nieuw en oorspronkelijk product opdracht die
ook als zodanig door~Fiusso By werd aanvaard,

39. De samenwerking tussen Esso en Forax werd hervat nadat Forax aan Esso het versiag
Keljser I liettoekomen.
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40. De heer Christlaan Spek werd op 26 me[ 2011 door DCC Exploitation Beheer
gedagvaard voor tie Rechtbaflk Breda wegens beweerde tekortkoming aan zijn
verbintenissen, oneerljjke mededinging en niet naleving van eon opzeggingstermijn bij tie
beeindiging van zijn samenwerking met DCC Exploitation Beheer.

Er werd hem under meer verweten dat hi] drie weken na zijn vertrek bij DCC Exploitation
Beheer, met name in augustus 2010, nag zou hebben Ingeiogd op zijn account bij deze
vennootschap (cfr. supra en infra).

De Rechtbank Breda heeft bij vonnis van 9 januari 2013 de vordering van DCC Exploitation
Beheer afgewezen omdat zij internatlonaal niet bevoegd was om daarvan kennis te nemen.
Er werd niet verder geprocedeerd,

41. DCC Exploitation Beheer werd failliet verklaard hi] vonnis van 1 juni 2011 van de
Rechtbank Breda. Meester J.L.G,M. Verwiel werd aangesteld als curator.

Door de curator werd een verslag opgesteid, waarin under meer het volgende te iezen staat
in verband met vier• transacties die de aandacht van do curator trokken, wauronder de
verkoop door DCC Exploitation Beheer op 18 augustus 2010 van de materieie vaste activa
(inventaris, hardware, software) aan Diplomatic Card (stuk IV.14, nr. 39 van Forax)

De curator heeft Stockbroekx en Bostoen gevraagd of Bostoen (vanzeifsprekend via Mercure)
betrokken is gewéest b~ deze vier transactles, indien er s~sake mu jun van een reorgonisatie
binnen bet concern verband lou dat voor de hand hebben gelegen. Bostoen heeft aangegeven dat
dit voliedig butter, hem om is gegaan. .ctockbroekx heeft dat oak bevestigd. Stackbroekx heeft
geen verkiaring kunnen geven voor de vraaq waarom h~ Bostoen (ais middeilujk aandeeihouder)
niet geinformeerd: heeft, Stockbroekx heeft aangegeL’en dat hij juridisch bevoeqd was die
rechtshandeiingen U(t te voeren en dat h(j het nun noodzakelijk vond am goedkeurlng te vraqen
con de aandeeihouders van Diplomatic Cord S.A, No de tronsacties voornoemd moet in leder
geval worden vastgesteid dat de uctiviteiter, van DCC Beheer voiledlq zlJn stilgevalien en zil geen
relevante activa meer had; ‘if had flog wel een groat negatief eiger, vermaqen en een torenhoge
schuideniast.

Het versiag vermeidteveneens het volgende (nr. 28):

Om de tankkaart te kunnen ontwikkeien en uiteindeiilk ook te expioiteren beth DCC kennis
inaekocht door mensen aon zich te trekken die over die kennis beschikten. De meesten hadden
relevunte kennis eu ervaring op commercieel, fir,ancieel en/of technisch gebied.
De belangr~kste personen naost Stockbroekx woren : (...) Juan Biasi, (...j, Chris Spek (...), Anne
Serneels, (i..), Thomas Segaert (..j.
Daarnaast waren ais keymedewerkers flog in dienst by DCC fleheer mevrouw De Mets (...).

(Onderiijning door het hot)
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42. Door de ArrondissementsreChtbank van LuxembUrg werd de heer Van Cauter,
bedrijfsrevisor, aangesteld a’s gerechtsdeskundlge met de opdracht de Jaarrekening van
Diplomatic Card betreffende de perlode gaande tot 31 december 2009 te onderzoeken.

Door deze gerechtsdeskundige werd vastgesteld dat de beweerde aankoop in 2006 door
Diplomatic Card van knowhow In de dlplomatenmsrkt, voor een bedrag van 6.050.000
euro, van de vennootschap NZBM By — een vennootschap waarvan de hear Marc
Stockbroekx aandeelhouder is — een fictieve transactie was, waar niets tegenover stond.

Door gerechtsdeskundige Van Cauter wordt in zljn definitief verslag van 10 januari 2012
(suik IV.17 van Forax) onder meer bet volgende gesteld

Nous critiquons vertement Ic fonctionnement de ía societe qui est Line ‘parodie’ sur ía volanté
ráeiie de Ia legislation luxembourgeoise et qul West que 10 mise en route d’écrans non nécessaires
et une cumulation de conflits d’lntéréts. (Stuk 1V.17 van Forax — definitief versiag, p. 6, nr.
3.4.)

Vriie siertaling:

W~ bekrltlseren ronduit de werking van de vennootschap die een ‘parodie’ is op de werkelijke
bedoeling van de Luxen,burgse wetgevinq en die slechts bet opzetten is van onnodige
afschermingen en een cumulatie van belangenconflicten.

43. Ondertussen was Diplomatic Card er vast van overtuigd dat Forax, met haar TrAX
software, de Atos software had gekopieerd en daarmee inbreuk had gepleegd op
intellectuele elgendomsrechten die zij op deze software kon laten gelden.

op 29 mei 2012 werd, recht doende op een eenzijdig verzoekschrift neergelegd door
Diplomatic Card, een beschikking uitgesproken door de Voorzitter van de rechtbank van
koophandel te Brussel, waarbij Diplomatic Card gemachtigd werd om over te gaan tot
beschrljvende maatregelen in het kader van een besiag lnzake namaak, bij de Administratie
der Douane en Accljnzen, Forax, Ingrld De Mets, Newdav Consult BVBA, Christlaan Spek,
Thomas Segaert, Juan Blasi, ICL BVBA en Anne. Serneels. De heer Luc Golvers werd
aangesteld a’s deskundige.

Er ward op 2 juni 2012 overgegaan tot de eerste verrichtlngen van beslag Inzake namaak.

Bij beschikking van 8 juni 2012 werd de opdracht van de deskundige uitgebreld.

Het derdenverzet van Forax tegen de beschikking van 29 mel 2012 van de Voorzltter van de
rechtbank van koophandel te Brussel, werd afgewezen bij beschikking van deze Voorzitter
van 17 oktober 2012.
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Door Forax ward een beperkt hoger beroep aangetekend tegen deze beschikklng, met name
enkel in de mate dat de aan Diplomatic Card opgeiegde borgsom door de Voorzitter niet
werd verhoogd. zoals nochtans was gevorderd door Forax, ingrid De Mets. NeWday Consult
BVBA, Christiaan Spek, Thomas Segaert, Juan Blasi, lcL BVBA en Anne Serneels.

44. Blj beschikking van 27 juni en 2 juli 2012 verleende do voorzleningsrechter van de
rechtbank ~s-Gravenhage op verzoek van Diplomatic Card veriof tot het leggen van
conservatoir derden(bewljs)beslag onder Forax By an Flusso By.

45. op 9 juli 2012 werd door Keijser een tweede versiag (Keljser II) opgesteld op verzoek
van Forax. Dit betrof (1) de betekenis en inhoud van enkele artikeian van de overeenkom5t
van 10 februarl 2011 tussen Atos en Diplomatic Card en (2) do overdracht en toegang tot de
broncode van de voor Diplomatic Card vervaardigde (maatwerk)programmatUUr.

Uit Keijser II bliJkt in verband met de vragen van Forax:

Vraagl:

Atos heeft in opdracht van Diplomatic Card maatwerk gemaakt dat functioneert in
samenwerklng met — en athankelijk is van het bestaande platform Solaris; dlt platform is
een Microsoft.Net applicatie;

— do applicatie van Forax is een Linux georienteerde applicatle gebaseerd op SUN Java
programmatillir;

— Overnemen van het maatwerk is technisch niet mogelijk, omdat Microsoft.Net en Java
programmatuUr niet uitwisselbaar zlJn en appilcaties op het Microsoft Windows platform
en bet Linux platform niet uitwlsselbaar zijn;
Overnemen van hat maatwerk is uit praktische overwegingen niet zinvol omdat daarin
maar een heperkt aantai functies zijn geprogràmmeerd die bovendlen afhankelijk zIjn
van andere programmaonderdelen.

Vraag2:

de verklaring van vroegere medewerkers van DCC Exploitation Beheer dat zij middels een
gebrulkersnaam en wachtwoord toegang hadden tot een website en geen ftp- of
beheertoegang tot de betreffende server(s) is consistent met de gebruikte techniek;
in dat gevai hadden zij gèen toegang tot do broncode, noch tot broncode
decompileerbare bestanden;
de tussen Atos en Diplomatic Card gesloten overeenkomst bevat geen artikei op basis
waarvan ean fysieke periodieke overdracht van broncode mu moeten piaatsvinden.
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46. Kejj5er I werd op verzoek van appellanten onderzocht door Prof. ir. J.B.F. Muider en
Prof. TM, Mulder. Dit leidde tot een versiag van 16 j.uli 2012 (Muider I) waarin, a’s antwoord
op vragen van appellanten, werd gesteld dat Keijser I geen vergelijking Iaat zien tussen de
programmatuur van Forax en deze van Diplomatic card en dat Keijser I niet aantoorlt dat de
specificatles en ontwerpen een oorspronkelljk werk ~ van Forax (stuk VIII.4 van Forax),

Hot oordeel in Mulder I werd dan weer bekrltiseerd door ir. Keijser In een ultvoerig
gemotiveerde nota van 17 juIl 2012 (stuk VIIl.5 van Forax).

47. Door appellanten werd op 30 juli 2012 een procedure ingeleid voor de Rechtbank ‘s
Gravenhage, die ertoe strekte om onder meer aan Förax te horen beveler’ om iedere inbreuk
op de auteursrechten van Diplomatic Card te staken en gestaakt te houden, waaronder in
leder geval begrepen het gebruik van customized software en de specificaties en tot betaling
van schadevergoeding en/of winstafdracht. Aan Forax werd eveneens verweten dat zij zich
heeft schuldig gemaakt aan onrechtmatige mededinging en het stelselmatig en substantieel
afbreken van het duurzame bedrijfsdebiet van Diplomatic Card (procedure ten gronde in
Nederland),

48. Dii vonnis van 2 augustus 2012 van de voo~zieningsrechter ‘s-Gravenhage werd de
vordering van Forax By tot opheffing van het gelegde (bewijs)beslag afgewezen.

Di] hetzelfde vonnis werd op vordering van Diplomatic Card aan deze laatste inzage gegeven
in een aantal in beslag genomen bestanden die zouden kunnen wijzen op inbreuk op
auteursrechten. De inzage van de bestanden werd toegelaten onder de volgende
voorwaarden:

5.8.1. Forax dient éen door DCC acn te wLizen onafhankeiqke deskundige (bijvocrbeeld een von de
onafhankehjke deskundigen die de deurwaarder hebben biJgestaan by bet ieqqen van het besiag)
inzage te geven in bet onder Flusso in béslag genomEn moteriact De hi) de beschikking von 2jiiii
2012 can de bewoarder opgeieqde piicht tot qeheimhouding van dot materioal wordt in zoverre
opgeheven, moar bijjft year bet overiqe in stand;

5.8.2. De deskundige dient te onderzoeken of iich wider bet onder Russo in bewaring genomen
moteriaci bestanden bévinden die voldoen can de voiqende omschrijving:

1) DCC Specification vXRX. doc
De spedficaties welke ads basis gebruikt werden voor de ontwikkeling van de Solaris
software van DCC en Atos.

fl) dir. txt
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Het betreft een overzicht van aJie bestanden welke teruggevanden werden op de
toenmallge bedrijfscomputer (laptop) van Spek. Aismede kopieen von bet intronet
vanDCC

iii) SQL
Dit is de database van de intranet opplicatie van DCC Derhoive die SQL bestanden
met trefwaorden: DCCNET of 0CC-NET.

lv) Algemeen
Bestan den welke verwijien naar DCCNET of DCC-NET.

v) Dc kopie van de Intranet applicatie van DCC (0CC-NET).
De2e werd ontwlkkeld in PHP,

vi) E-mailverkeer met Atos.

Yb) Specifieke codes ofkomstig van Atas, die indertljd zijn gebruIkt am de Solaris
software voor DCC te houwen.

VIII) Informatie afkomstig van DCC-serverbij Atos, die — door [DJ e.a.— Mn op Mn is
doorgegeven can Farax.

5.8.3, Indien en voor lover de deskundige under bet in bewaring genomen materiaal bestanden
aantreft die near zijn oordeel voidoende duidelijk voidoen aan de hien,00r genoemde
omschrljving, ml de deskundige een kopie maken van die bestanden, Iiitsluitend die gekopleerde
bestanden ‘aide deskundigen verstrekken aan DCC De deskundige dient oak Farax een kopie van
de verstrekte bestan den te geven, zodat voor Forax duideIljk en controleerbaar Is weike gegevens
aan DCC warden verstrekt your bet avenge dient de deskundige bet materlaci dat hlj heeft
ingezien geh elm te hauden ten opzichte van DCC en derden.

Fox-IT ward door Diplomatic Card aangewezen als on~fhankeIijke deskundige om het onder
Flusso BV In beslag genomen materiasl te onderzoeken. Fox-IT Bet op 24 augustus 2012 het
volgende weten:

jacis U weet heeft Fax-IT de afgelopen periode gewerkt aan bet onderzaek op bet op 2 JulI 2012
onder Fiussa in besiog genomen materIoai. Doe? vah dlt onderzaek was bet beschikbaar moken
van kapieen van bestanden aun beide partijen die voldaen aan de onder 5.8.2 opgegeven
amschnljving in bet vannis van de Rechtbank ‘s-Grovenhage van 2 augustus 2012 (hierno: bet
vonnls).

Hiertoe heeft Fax-IT op 14 augustus 2012 bet In besiag genonlen moterioal ontvangen van de
gerechteiljk bewaarder. Deze data is vervoigens in de onderzoeksomgevinq van Fox-IT geladen en
doonzocht op data die voidoet aen de in bet vonnis opgenamen omschrlJvIngen. Dit anderzoek is
Inmiddels afgerond en hieruIt zijn een drietai e-maiibenichten near varen qekomen die valdoen
aan een van de omschrlJvingen onder 5.8.2 uit bet vonnis (“vi) E-maliverkeer met Atas. ‘9.
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Buiten deze e-ma,Iberichten is er geen andere data canqetraffen die voigens Fox-IT voldoet aun
de omschrlJvingen uit bet vonnis.

49. Di] beschlkking uitgesproken op S augustus 2012 van de Voorzitter van de rechtbank
van koophandel te Brussel, werd Luc Golvers aangesteld a’s sekwester (van kopleen) van alle
bestanden, materiaal en documenten die in $jn bezit waren naar aanleidlng van het op 2 juli
2012 gelegde beslag inzake namaak en dlt in afwachtlng van de definitieve uitspraak op do
staklrigsvorderlng op grand van de WMPC (wet marktpraktljken en
consumentenbescherming) die diende te worden ingesteld binnen do 30 dagen vanaf de
uitspraak. bij gebrek waaraan deze maatregel zou vervallen.

50. Op 31 augustus 2012 ward door Diplomatic Card opnieuw earl schrijveri gericht aan
Esso en Shell (stukken Vl.3bls an Vl.4bis van Forax).

Met doze brieven wordt de Indruk gewekt dat de beweringen van Diplomatic Card die
aanleiding gaven tot hat beslag inzake namaak door do rechtbank werden bevestigd.

In een e-mail van 18 september 2012 die volgt op de brief aan Shell van 4 september 2012
(stuk vI.4ter van Forax), wordt Shell zelts aangemaand am nog vóór 3 oktober 2012 haar
samenwerking met Forax stop te zetten en een contract met Diplomatic Card te sluiten,

51. Op 6 september 2012 gingen appellanten over tot dagvaarding van Forax voor do
Voorzltter van de rechtbank van koophandel te Brussel, zetelend zoals in kort geding, al5
stakingsrechter.

52. Op verzoek van Forax word door ir. Walter Huvs eerl vergelijking gemaakt tussen do
specificaties van do respectieve software programm&s die door appellanten en Forax
worden gebruikt. De hear Huys is uitgegaan van do specificaties 1.9 van Forax en de
speciflcatles van Diplomatic Card.

In zljn verslag van 18 september 2012 stelt do hear Huys hot volgende (stuk VIlI.10 van
Forax)

5.2.1. FORAX ontvangt transacties incluslef taksen, berekent zeI~f de taksen en sphtst nif de
transacties op, zuiks terwijl DIPLOMATIC CARD enkel reeds van taksen ontdone transacties
onivanyt van TOTAL,

5.2.2. FORAX doet aan effectieve quota-cantrale, terwiji DIPLOMATIC CARD deze Iouter bjjhoudt
am als Info mee te.géven op defactuur (in bet geval van DIPLOMATIC CARD blokkeert TOTAL de
pomp wanneer bet quotum berelkt is, b~ FORAX doen ESSO en SHELL zuiks niet);
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5.2.3. FORAxfactureert tax-free tot het quctum berelkt Is en rnaakt dan een separate taks-pald
factuur yoUr het avenge dear. DIPLOMATIC CARD kan enkel taks-freefacturenen;

5.2.4. De rapportering naur de overheid maqkt deel uit van de FORAX-specificatles, hetgeen niet
het geval is voor DIPLOMATIC CARD. DIPLOMATIC CARD vervult deze functionalitelt niet vanuit de
ALas SOLARIS applicatle

53. Op 21 september 2012 werd een versiag opgesteld door KPMG op verzoek van Forax.
Uit dit versiag biijkt dat door KPMG het volgende werd vastgesteld:

— uit een vergeljjking tussen de klantenliJst van Forax en een klantenlijst van Diplomatic
Card bIlJkt dat van de 2.082 kianten van Forax er 125 klanten werden teruggevonderi in
de kiantenlijst van Diplomatic Card;

— van de 125 gemeenschappelijke klanten van Forax en Diplomatic Card, werden 65
klanten teruggevonden in de klantenlijst van Belgian Shell NV; De bestuurders van Forax
wlilen hiermee aantonen dat van de 125 gemeenschappeljjke klanten, 65 kianten
werden aar’gebracht door Belgian Shell NV.

54. Bij een beschikklng van 14 november 2012 van de Rechtbank s~Gravenhage werd op
vordering van appellanten en DCC Operations DV in de procedure ten gronde in Nederland
een getuigenverhoor en een ~voorlopig deskundigenbericht toegestaan. Do been. Honkoop
werd door de rechtbarik aangesteid a’s deskundige ten einde verslag tilt te brengen ter
beantwoordlng van zes door do rechtbank geformuleerde vragen.

In het kader van het getulgenverhoor werden vier door Diplomatic Card aangebrachte
getuigen gehoord, te weteri de heren Dardonville, Kermezli, Beijer en de Doer (cfr. infra).

55. Eind januani 2013 kwam naar aanleiding van een jaariijkse technische controle van
het voertuig van Thomas Segaert aan het licht dat hO en Christiaan Spek maandenlang
middeis GPS-tracking door een privé-detectlve werderi gevolgd In opdracht van Marc
Stockbroekx.

Na een klacht met burgerlijke partijstelling van Forax en de betrokken Forax medewerkers,
werden Marc Stockbroekx en de prlve-detective waarop hij een beroep deed, beticht van
belaging en schending van de regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke
ievenssfeer ten opzichte van verwerking van persoonsgegevens.

56. Op 28 februari 2013 werd bet vonnis van de eerste rechter waartegeri hoger beroep
uitgesproken.
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57. RI] eon arrest uitgesproken door het hof van beroep te Brussel op 18 maart 2013
word de krachtensartlkei 1369bjsj~. § 1 Ger.W. door Diplomatic Card ter griffie te stelien
waarborg verhoogd van 10.000 euro naar 60.000euro (gedeeltelijke hervormIng van de
beschikklng van 29 mel 2012).

58, Hot getuigenverhoor dat hi] beschikking van 28 november 2012 van do Rechtbarik ‘5
Gravenhage word toegelaten, werd gehouden op 28 maart en 16 oktober 2013.

Tijderis het verhoor van Mohamed Kermezil word door deze onder meer verkiaard:

U vraagt ml] of DCC in,] colt gevraagd heeft of Chris Spek no 4½ vertrek hi! DCC flog heeft
ingelogd door mjddel von ii],, gebruikersaccount 1k ken rn/f dat herinneren. Er is von iii?, account
ingeiogd. Moar daarblj worm voor ml] niet duIdeliJk dot dat Chris Spek Is geweest. Her Is lemond
die gebrulk heeft gemaakt van zijs qebrulkersnaam en wachtwoord. Dot is alles war 1k erover kan
zeggen. (...) Deze account oaf oeen toeaana tot broncodes. Het eniae dat ken warden inoezien
waren de productieaeaevens. Het goat dan am zaken ols rekeninpen van kianten en quota. De
software zelfkan niet warden inpezien.

(Onderlijning door hat hof) .

Tijdens het verhoor van Francis Dardonvlile word onder meer verkiaard:

De ene keer dat ik Blasi en Spek heb ontmoet was t/fdens een bespreking begin full 2010,
Oak Bostoen was door toe,, aonwezig. C..)
Her initiatlef voor de bi]eenkomst lag. denk 1k, h/f Spek en Biasi. 1k was verboasd dat Bostoen erbif
was. C..) Bostaen, Spek en Blasi vertelden ons dater binnen DCC problen,en ware,,. 1k herinner ml]
fleet dat Bostoen gekomen is am afscheld te nemen; Bostaen heeft uitgelegd dat er prohiemen
waren met her betolen van rekeninyen. Dot hodden we b/f Atos al gem erkt, Bostoen vertelde dot
hi] de rekeningen àî een aantal keren had betaald. De problemen hadden als achtergrcnd dot
Stackbroekx welperde In te gaan op vaorstellen van Bostoen, zo vertelde Bostoen ens. Hi) zei dat
het risico hestond dat DCC nag de voI~ende moanden failliet zou goon. Ze waren van plan DCC te
verlaten en year zlchzelf te begin nen. Niet met dezelfde klanten moor dezelfde scan kianten ols
DCC. (,,.) Bostoen wilde dot Atos hem discreet zou meiden als erfinanciele prablemen ware,, met
DCC. Dat was omdat h/f dan geld mont pampen in DCC. Dot iou hi] dee,? totdot de nieuwe
structuur in werking iou zI]n.

1k herlnner ml] dot Atas gevraogd is am een copy-paste kopie van het systeem. Ze wilden dot WI]
alles wat wif voor DCC hadden gedaan ter beschikklng zouden stellen. in ruil daarvocr zouden ze
hetzelfde betolen 015 wat DCC in rekening is gebracht. 1k herlnner ml] dot er hoost h/f was. Fe
wilden binnen zes maanden van start Als reden duarvoor gaven ze dat ze verwach ten dat DCC
failhiet 20u goon op korte termlJn, Ze wllden de klanten van DCC in za’n qeval kunnen bedienen.
Dat baseer 1k niet op wot 1k gehoord of gezien heb, dot was een deductie von Atos op basis von
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beschikbare Informatie. Ze hodden oils we? gezegd dot ze ~,erwochten dot DCC fallilet zou goon,
Tijdens de bespreking hebben wij gezegd niet meteen te kunnen beslissen. Daarvoor hodden we
nameiijk de instemming von DCC nadig. Begin augustus 2010 heb 1k met Spek can de telefoon
besproken dot Atos niet can bet verzoek tegemoet ken komen zander de toestemming van DCC
Toestemming was belangrUk omdat de rechten op de specificaties, gegevens en bet systeem b!i
DCC lagen.

C..) Teen 1k hi] bet project betrokken raakte bestonden er al achterstanden In bet betalingsgedrag
van DCC Atos heeft dot can de orde gesteld en ulteindelijk een garontle en tegenprestotie
bedongen.

Tijdens bet verhoor van de beer Beijer (destljds tewerkgesteld bi] Esso) werd onder meer
verkla~rd

In bet contact tussen Sso en Atos zorgde .Spek veer de interface met Atos.
I-let team van Essa dat met dit project bezig was, werd qeleid vanLlit de IT .Spek was verantwoordeiijk
veer dlt team.

Tijdens bet verhoor van de beer Thomas do Doer (tewerkgesteld bij Shell) word onder meer
verklaard

De finonciëie stukken die wU van DCC antvinyen zbFn beoordeeld door onze kredietclfdeling. Die
kwom terug met•. de mededeling dat z,j negotief adviseerde over het cangoon van een
samenwerking met DCC 2!] baseerde dit negatief advies op externe ratings en op de
onduidelijkheid die 4’ signaleerde In de finonclele structuur tussen de verschiilende DCC
maatschappijen, waartussen verschillende varderinyen Ilepen en sprake was van onderllnge
oonsprakelijkheden.
ongeveer rend dezelfde tijd ontving 1k stukken van Atos Origin via Stockbroekx. Dit was voor her
eersr dat 1k deze partlj genoemd log en ik begreep dan ook niet waarom zij 015 II consultant een
rol speelde, 1k begreep oak met waarom 1k de mensen var, DCC met wie ik eerder kennis had
gem aakt niet teruglag in de stukken. Desqevraagd meidde stockbroekx mij dot hi] die
medewerkers had ontsiogen, amdat er geschilien woren ontstaan over onelgenli]k gebrulk van de
middelen van DCC DIt kwom voor mij ais een onpiezierige verrassing en was voor ml] reden of te
vragen of DCC de markt/kianten van de dIpiomatenpos we! goed begreep. Vanwege bet negotieve
advies van de kredietafdeling en mljn slechte gevoel over de wi]2e wearop DCC ultvoering gaf can
verduideiijkinq van hoar mogeiijke taken, heb ik besloten em de mogeIljkheden om met DCC
semen te werken op dot moment niet verder te onderzoeken. C..)
Ter verduideljjkinq vul 1k can dot 1k op dot moment zaveel rode yb ygen zag voor een
samenwerklng met DCC dat 1k geen mogelijkheid zag am dat te repareren of te ondervongen,
rerwiji de tjjd vaor het nieuwe jour veer de tonkpos begon te dringen. 1k heb teen besioten am
nlet door re goon en dat eon DCC ook gezegd.
1k ben benaderd dear segoert die mi] meidde dot de persanen die b~ DCC weg woren geqaan
actlef wilden worden met een elgen bedri]f in de. markt van dlplomotentankkaarten. H~ heeft mU
gebeld voordot 1k de beslisslng nom niet door te goon met DCC Dot telefoongesprek hod geen
enkele Invloed op mLin beshssing betreffende DCC, Now miJn herinnering nom Segeert met ml]
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elnd augustus/begin september 2010 contact op. 1k heb hem vervoigens duideilik gem aakt dot hi]
con de hiervoor door mu genoemde drie punten diende te beantwoorden voordat er verdere
stappen zouden kvnnen worden gen omen met betrekking tot de mogeluke samenwerking.
Daarop meidde Segoert dat zy dot kanden doen. vervalgens zijn er stukken aangeleverd, die
beantwoorddefl can onze verwachtingen en eisen. Oktober 2010 kon den WI] beginnen met
commercieel onderhanclelen met deze partij. De formele beslissing omtreflt samenwerking is
ergens in oktober of november 2010 qevallen. (...)

U vrciogt mu of Forax scoorde op de eisen van dienstveriening en deskundigheid van de morkt
woarop DCC eerder niet scoorde, We waren niet op zoek floor software, floor idecen of concepten,
we waren op zoek poor opiossingen woarin met kennis van de markt en de kianten en de
problem atiek rond de belastingen en acc~nzen volgens onze systemen kon warden gewerkt. De
mensen die eerder by Dcc werkten begrepen dat en hadden doarvoor een opiossing,

Dc drie punten waarvan sprake in voormelde getuigenverkiaring van de heer de Boer zijn de
volgende (stuk 111.46, paglna 6 van appellanten):

1. goedkeurlng door de Belglsche overheid van DCC als wederverkoPer van
belastingvrije en accijnsvrije kaarten;

2. een verduideiljking van de organisatiestructuur en de tinanciële gezondheid van DCC;
3. het specifiek op papier zetten van wat Shell concreet kon verwuchten van de bijdrage

van DCC Exploitation Beheer aan bun kaart, .wat 7OU moeten lelderi tot
klanttevredenheid tegen acceptabele kosten.

59. In brieven van 24 juli en 12 augustus 2013 werd Esso andermasl met aandrang
verzocht om de banden met Forax te verbreken teneinde te vermijden dat Diplomatic Card
van Esso een flkse schadevergoeding zou elsen (stukken Vl.6bis en ter van Forax),

Forax heeft Diplomatic Card In gebreke gesteld om de door de Voorzitter van de Rechtbank
van Koophandel In bet vonnis van 28 februari 2013 bepaaide dwangsommen te betalen
(stukken Vl.6bis en Vl.6ter van Forax). Forax voert aan dat zij de dwangsommen echter niet
kan afdwingen omdat het een in eerste aanleg uitgesproken bevel betreft en Diplomatic
Card In Luxemburg gevestigd Is en in Belgie geen gekende actlva heeft.

60. Door middel yan een vonnis van 27 augustus 2013 van de rechtbank Zeeland-West
Brabant werd op vorclering van Forax en Forax By volgend verbod uitgesproken ten laste van
de beer Marc Stockbroekx en tweede appellante, op straffe van een dwangsom:

Verbiedt gedaqgden zowel ieder afzonderlijk als .gedoagden gezamenlqk zich direct don wel
via eén der verbonden (rechts)personen over wit een der gedaagden direct of indirect
feiteiijke zeggenschap uitoefent, Jegens derden uit te laten over Forax en b~ hoar werkzame
personen in die zip dat Forax en/of hi] haar werkzame personen zich schuldig (zouden) maken
can oneerlijke. concurrentie jegens DCC en/of can schending van con DCC toebehorende
intejiectuele eigendcmsrechten.
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Do Nederiandse rechter sprak zich uit over de hager vermelde GPS-tracking als volgt:

Het hier can dE orde zlJnde ploatsen van trackers onder de auto’s i/an medewerkers van Forax
en bet heimehjk voiqen van hun beweginqen gedurende — noar niet is weersprokefl — aen
periade von omstreeks acht maanden Is niet aileen te beschouWen ais een ernstige inbreuk op
de persooniijke ievenssfeer van de betrakken perspnen moor eveneens a’s een ontoeiaatbare
gedraging jegens Forax canqezien DCC ais concurrent van deze daarmee op helm eiuke wijze
de beschikking krijqt over inform atie die ze ken qebruiken om, kort qezegd, In commercieei
opzicht een voorspronq te krljqen op Forax. (nr. 3.15 van het VOflfliS)

Mn DCC Operations DV werd het bevel gegeven am de door de prive-detective aan DCC
Operations By ter beschikklng gestelde rapportages en data berustend op de GPS-tracking
ter beschikking te steilen van Forax (stuk )c5 van Forax, zi]nde een bundeling van de door
Diplomatic Card overgemaakte tracking rapportages en data).

Het vonrlis van 27 augustus 2013 werd bevestigd in hoger beroep door Gerechtshof Den
Bosch.

61. In zIjn voorlopig deskundig versiag van 25 oktober 2013 kwam gerechtsdeskufldige i.
Honkoop tot de voIgànde bevindingen (stuk VI. l6decies van Forax), met dien verstande dat
door de de5kundige een vergelijking werd gemaakt.tussen bet Functioned Ontwerp, versie
1.0 van oktober 2010 van Forax en de daarbij behorende software versie 1.1.4, zijnde de
eerste operationele versie van bet Forax-sVsteem (TrAX software), en de versle 14K van de
specificaties van Diplomatic Card. Er werd ook rekening gehouden met do broncodes van
Forax, waarvan de versie 1.0 tot en met de versie 1.9 door Forax aan de deskuridige werden
overgemaakt. Door Diplomatic Card werd geen broncode aan de deskundige meegedeeld

Ult het vergeiljken van de systemen

11. De functionaliteit van de beide systemen is op hoofdiljnen gelijk. De functies 2iJn
opqesphtst in fun cties voor de kaarthouders, voor de bockafflce / helpdesk en batchfLlncties.
Ook dew opdeiinq is in beide system en geiijk. i/an ult de jeer van de functionele decompositle
is dlt een ioglsche Indeilnq.

12. Functlonele decompositie streeft ernoar soortgeiLike bewerkinqen onder te brengen In
eE,i aigemeen bruikbore functie en soortgeiijke bewerkingen doarbinnen weer in ondere
functies enzovoorts, op net tweede nivecu, zoals bijvoorbeeld de onderverdeiing van de
kaarthouderfunctie in bet inzien van en afdrukken van quota. transacties en facturen, zIjn
binnen die functies verschilien te constateren met betrekking tot de volgorde en presentatie
van de qegevens en de navlqatiemoqeiijkheden binnen en tussen defunctles,

13 DCC is van mening (zie rapport van de beer Muider, bijiage 4 (1), paqlna 13) dat er een
veelheid can bvereenkomsten In specificaties zichthaar is op de schermen, zoviiei qua
naamgeving á!s iengte. ik dee) die meniny met. Er 4/n wet de namen betreft veel
overeenkomsten, moar evenzo ais in ieder admlnistratiepakket de termen grootboek’,
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‘journaal’ en talons’ de algemeen geaccepteerde namen zijn, geidt dot analoog voor
‘account’, ~cardtype~, ‘quatum~, ‘invoice’ en ‘statement’ in den (en andere) systemen. Wot
betreft de Iengte geldt dot die meestal door de buitenwereld (oliemaatschapPliefl, bankeR,
douane) is bepaald.

7,4. In diverse gevallen had bet anders qekund, moor de vraag of bet daorom ook anders
moest Is ter beoordellng van de rechtbank,

7.5. Defuncties voar de back-office en de helpdesk z~n geheel anders ingericht.

7.6. De gegevensstructuur van Forox is door Forax en Flussa elgenstandig ontwlkkeld.

7.z Mulder stelt ook dot door Forax ontwerpfouten von DCC zUn overgenomen. 1k heb geen
duidel~ke (dat wil zeggen voor m~ evidente) ontwerpfouten geconstoteerd. In z~,i rapport
meidt de heer~ Mulder er enkele. Deze worden door de deskundige van Farax weeriegd
(bijlage 4 (2)). Het betreft detaIlzaken woarover 1k geen uitspraak kan doen.

Bevindinge,, m.b.t. de ontwikkeling van het Foroxsysteem

7.8. Het systeem is door bet softwarebedrilf Flusso qebouwd op basis van de specificaties die
Farax heeft oopgeleverd dan wel in somenspraak iOn opgesteld. 81] de ontwlkkeling is geen
code von .NET toepassingen gebruikt, gekopleerd of geconverteerd.

7.9. De door Russo gefactureerde t1]d volt binnen de grenzen die 1k vIa een FunktiePuflt
Analyse heb berekend. De daorlooptljd is gezien de omvang van bet project en het aantal
door Flusso ingezette ontwikkelaars reeel.

Bevindingen m. b.t bet voarbereidend werk

7,10 In bet voarbereidende werk dat Forax ml] ter beschlkking heeft gesteld wordt nlet
verwezen naar DCC-documenten en zijn duaruit, voor2aver ik dot kan bepalen, ook geen
teksten qekopieerd. Het voarbereidend werk van Forax is - evenals dat van DCC - voor een
groot deel gebaseerd op . informatie van . aliemaatschappUen wettelijke voorschriften,
bonkinstellingen, douane- en belostingdienst en qangbore business praktl]ken.

Door J. Horikoop werden de zes vragen van de rechtbank ‘s-Gravenhage als volgt
beantwoord:

Melt u vast dot Forox software In gebruik heeft ten behoeve van bet aanbieden van hoar
dutyfree postpaid tankkaart? 70 Jo, kunt u deze software beschrljven?

Antwoord: Ja. be beschrjjvlng von de software is opgen amen in dit bericht.

IL
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Ill. l-loei,eei tiJd schat U dat het kost, gezien de specificaties van de dutyfree koart Van Forax, am
de dutyfree ta~qkkaart en de doarcian ten qrondslag liggende software van Foray te kunnen
bouwen en te kunnen ontwikkelen?

Antwoord: 1k roam de voor de ontwikkeling benodigde tljd op 2100 tot 3600 uur. Met een
(minimole) inzet vans Fte’s kan bet systeem In plm 3,5 kalendermaand warden qerealiseerd

IV. Bestact er overeenstemmlng tussen de software van Foray ten behoeve van bet aanbieden
van hoar elgen dutyfree postpaid tankkaart en de software van DCC ten behoeve van hoar
DE-kaart? Zo Jo, kunt U toelichten woar die overeenstemming ult bestaut en hoe die zich
verhoudt tot het geheel?

Antwoord:
De systemen bedlenen dezelfde markt, De functionaliteit in bet systeem van DCC is oak door
Forax gereali5eerd. Daarnaast heeft bet Foray systeem aanvuliende functionaliteit als de
online functie voor oFe doucine en bet factureren met BTW no overschriJdefl van bet quotum.
Forax heeft zeifstandiq een systeem ontwikkeid am haar diensten te kunnen aanbleden. Een
zinniqe uitspraak over verhoudingen binnen de software kon 1k niet geven. In dit bericht heb
1k een opsomming gegeven van de overeenkomsten en verschillen vanuit verschilliende
invaishoeken.

a. Indien er overeenstemmlng bestoat wilt u dan bIj uw beschrijving daarvan - Indien
mogeiijk - ingoan op eventueie overeenstemming in technisch opzicht (waaronder op
codeniveaul, in functioneel opzlcht en in qrafisch op2icht (uiterlijk)?

4ntwaord:
Overeenstemming in technisch opzicht: nauwel,jks
In function eel opzicht: nagenoeg volledig
in grafisch apzicht: welnig.

b. Bestaat er overeenstemming tussen de software van Foray en de dest,jds door DCC
ontwikkelde mqatwerksoftwore voor Esso?

AntwoOrth
in de door DCC verstrekte documenten is onvoidoende duidehjk wanneer sprake is van
maatwerk, standoard ATOS-software of parametrische eigenschappen van de ATOS
software. 1k kan daarom siechts ultspraken doen over het totale systeem dat door DCC wordt
gebruikt en dat niet reiateren can bet moatwerk.

C. Bestaat er overeenstemming tussen de software van Foray en het ontwerp en/of avenge
documentatie, vertrouwelijke bedrIJfsgegevens en/of voorbereidend materiaai aangaande de
software von DCC en/of de object- en/of broncode van de software van DCC?

Antwoard:
Naast de bif . de eerdere antwoorden vermeide overeenkomsten heb 1k verder geen
overeenkomsten geconstateerd, in hat voorbereidend materlaal dat Forax heaft verstrekt heb
1k geen referentie floor of kopie cangetroffen van voorbereidend werk of

r PAIE I11-.UULjLJL1g~Ll56~I_UU39flfl?P~D&DL~El

L . .. J



24.Mei2017 11:28 HYB BURG GRIF BRUSSEL Nr. 8716 P. 40/78

/4~
Hof van bercep Brussel — 2013/AR/761 — p. 40

systeemdocumentatie von DCC in de java-software van Forax zijn gee!) sporen aungetroffen
van .Net software dot i/ocr DCC is ontwikkeld. 1k kan niet beoordelen of er gebrulk is gemaakt
van vertrouweliJke bedr,Jfsgegevens van DCC door Forox.: DCC heeft Met aangegeven welke
qegevens zU als zodonig beschouwt

V. In canmerking genomen de card en omvang van de door u geconstateerde overeenstemming
(indien doarvan sprake is) tussen de software van Forax ten behoeve van het canbiedel) i/an
hoar elgen dutyfree postpaid tankkaart en de software von DCC ten behceve van hoar DF
kaurt, acht U het aonnemelljk en/of mogeilJk dat de software van DCC en Forax onafhankeiUk
von eikoar is ontwikkeld?

Antwoord:
De systemen van DCC en Forax z”jn - technlsch beschouwd - onafhankelijk van elkaar
ontwikkeid, Of.dcor Forax gebruik is gemaakt van voorbereidend werk van DCC heb 1k ,iiet
geconstateerd moor ik kan dot niet uitsluiten.

Vi, Heeft U overigens nag opmerkingen die u van belong acht?

Antwoord:
Neen.

62. Naar aanleiding van hat gemeenschappeiijk Csso-Diplomatic Card tankkaart project
dat eind mel 200g werd stopgezet. werden ExxoriMobil Petróletim & Chemical BVBA (divlsle
Esso Belgium) en Esso Benelux SN. op 27 september 2013 door eerste appellante
gedagvaard voor de rechtbank van koophandel te Antwerpen.

Diplomatic Card Is van mening dat de samenwerklng door Esso op onrechtmatlge wijze werd
beeindigd en vordert een vergoeding van de schade die zij beweert geleden te hebben als
gevolg van de latere samenwerking tussen Esso en FowL

63. Op verzoek van Diplomatic Card werd door Hoffman Bedrijfsrecherche een derde
verslag opgesteid (Hàffman Bedrilfsrecherche Ill). De bedoeling van de derde opdracht die
aan Hoffman BedriJfsrecherche was toe~i,ertrouwd, wa5 om vast te stellen of vertrouwelijke
bedrijfsinformatie van Diplomatic Card was gelekt en gebrulkt ten behoeve van Forax. Door
Marc Stockbroekx werd aan Hoffman Bedrijfsrecherche meegedeeld dat Cr sterke
vermoedens bestonden dat de software van Forax (TrAX-software) op basis van het
functioneel ontwerp van Diplomatic Card werd ontwikkeld.

Het onderzoek vond plaats in de perlode van 20 september tot 25 oktober 2013 en
resuiteerde In eon verslag van 11 november 2013. Het werd uitgevoerd op basis van het
functioneel ontwerp van hat TrAX-systeem dat de raadsman van Forax In de loop van do
procedure (21 september 2012) meedeelde aan de raadsman van appellanten en dat
betiteld werd ‘Functipnal DesIgn 1.9 june 2012.
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I-loffmann Bedrljfsrecherche III kwam tot de conclusie dat er In de ‘Functional De5ign 1.9
June 2012 var-I Forex snelkoppelingen werden aangetroffen naar de website van Diplomatic
Card. Volgens Hoffman Bedrijfsrecherche zijn er twee voor de hand liggende scenario’s
waarop de aangetroffen snelkoppelingen zijn ontstaan:

— cen document waarin de snelkoppelingen naar de website van Diplomatic Card stonden
werd a’s uitgangspunt gebruikt om bet functioneel ontwerp van ‘TrAX’ aan te makeri;
fragmenten tekst zijn gekopieerd uit erni document waarln snelkoppellngen naar do
website van Diplomatic Card stonden; deze fragmenten $In vervolgens geplakt in het
functioneel ontwerp van TrAX; bij het standaard koplèren en plakken van
tekstfragmenten wordt immers ook de opmaak van de tekst, zoals Ingevoerde
snelkoppellngen, meegenomen.

volgeris Hoffman Bedrljfsrecherche werd, gelet op de vastgestelde snelkoppelingen en
tekstuele overeenkomsten met hot diplomatic Card functioneel ontwerp, zeer waarschijnlijk
een document van Diplomatic Card gebrulkt ten behoeve van de ontwikkeling van het
functioneel ontwerp van bet TrAX System’.

64. In een verslaè dat door Prof. J,B.F. Mulder Qp S januari 2014 werd opgesteld (Mulder
II) op verzoek van appellanten blijkt dat deze op basis van de stukken en verslagen van
Hoffman Bedrijfsrecherche die door hem werden onderzocht tot de conclusie komt dat bet
meer dan onwaarschlJnlljk is dat de functlonele specificatles van Forax in een kort
tljdsbestek (11 dagen) oorspronkelijk en orlglneel tot stand zljn gekomen zonder kennis en
gebrulkmaking van de functlonele specificaties en ontwerpen van het svsteem van
Diplomatic Card.

65. In een verslag van 8 april 2014 dat door Prof. J.B.F. Mulder werd opgesteld (Mulder Ill)
‘Na Anti-plagiaatsottware analyse’, komt deze tot volgend besluit

Door het oriderzoek van Hoffman Bedrljfsrecherche, handmatlge vergeliJklng en de inzet van anti
piaqiaatsoftware ziJn de bevindin yen no de bezlchtiging op 30 mel 2013 nogmoals en verder
onderbauwd, zddat de conclusie is: de function ele specificaties van Forax in een kort tijdsbestek
(11 dagen) ziJn tot stand gekomen door ontiening en bewerking von de functionele specificatles
en ontwerpen van bet systeem van (Diplomatic CaraT.

66. Bij een arrest ultgesproken door het hof van beroep te Brussel op 6 mel 2014 werd
Luc Golvers als deskundige vervangen door Rudolf Van Roosmalen.

67. Esso werd op 19 mei 2014 gedagvaard door Diplomatic Card, dltmaal voor de
Voorzltter van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, zetelend zoals in kort geding, als
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stakingsrechter, wegens de beweerde miskenning van de auteursrechten op de software van
Diplomatic Card en met het Dog OP een verbod om flog tankkaarten yoUr diplomaten te
versprelden OP de Belgische markt (stuk 3 van Forax).

Wegens verknochthèid met de vordering aanhanglg voor dit hof werd deze vordering op de
Inleldingszitting naar de rol verwezen.

68. In een vonnis van 23 jufl 2014 heeft de Rechtbank Den Haag de vorderingen van
DiplomatIc Card ten gronde volledig en integraal afgewezen en gesteld dat niet [kanj worden
vastyesteld dat Forax c,s. Inbreuk mackr op auteursrechten van DCC cs. ten aanzien van
customized software en/of de spec~ficaties van DCC en dat voornaemde omstandigheden
leder voor zich nod~ tezamen bezlen do conclusie dragon dot Farax c.s. onrechtmatig heeft
gehandeidjegens DCC c.s.

69. Bi) eon vonnls van 22 oktober 2014 werden de vorderlngen van Diplomatic Card tegen
Esso, Ingeleid bij dagyaarding betekend op 2] september 2013, afgewezen door de rechtbank
van koophandel te Antwerpen.

op 19 januari 2015 word door Diplomatic Card S&B SA hoger beroep Ingesteld tegen dit
vonnis.

70. Appellanten deden eon beroep op ir. j.LG. Dietz, hierna )Dietz!, waaraan vhf vragen
werden gesteld, Hetantwoord op do vragen van appellanten Is vervat in een verslag van 8
januarl 2015 (stuk 136 van appellanten). Dietz komt tot de volgende conclusle:

Net lUdt geen enkele twijfel dot de gevonden avereenkomsten tussen bet Forax-FO en hot DCC—FO
In kwantitatief en In kwalitatief opzlcht zodanig zlJn dot z~ niet op toeval kunnen berusten. 1k
moet doorom, floor mljn beste weten, en gebaseerd op cue beschreven bevindin yen, concluderen
doter sprake is van ontlening door Forax von grote delen van bet DCC-FO.
Die conclusie trek 1k zelfs wear 1k mUn kennls van bet Forax-FO enkel heb kunnen halen ult stuk
20120599, de enige versie woor ik over ken beschIkk~n. 1k heb het opmerkelijk gevon den dot er in
cleze versie, die dateert van twee bar no de eerste, flog zoveel speren van ontlenlng te yin den
zijn.

71. Van Roosmalen Iegde zijn deskundig verslag fleer op 11 mei 2015.

Van Roosmalen vergeleek do DCC speclficaties 14F van 12 mei 2010 (zhjnde de laatste
beslagen versie van deze specificaties) met 12 beschikbare Forax specificatles, waaronder de
versie 0.1 van 18 augustus 2010, de versie 1.0 van S oktober 2010 en de daaropvolgende
versies tot en met de twee versies 1.9. Van Roosmalen was in het bezit van de broncode van
do TrAX software, die hem door Forax word overgemaakt.
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Deskundige Van Roosmalen kwam onder meer tot de volgende vaststellingen

— bjj eon vergelljking tussen de Functional Design 14.!: en do Foray specificaties, gaande
van de Forax specificatie 0.1 tot de Forax specificatle 1.9 PDF, bljjkt dat er in de Foray
specificatles wodrdelijk overeenkomende tekstblokken zijn van minstens 10 woorden
op een nj tot mlnstens 75 woorden op een hj; In procenten uitgedrukt variëren de
overeenstemmende fragmenten van 53,59% tnt 0 percent (pagina 26 van het versiag
Van Roosmaien)~ uitgedrukt in aantal overeenkomende woorden per woordblok werd
door Van Roosmalen eon percentage vastgesteld gaande van 9,53% tot 0% (pagina 27
van het verslag Van Roosmalen);
de overeenkomst tussen de Forax software en de Diplomatic Card software kon niet
vastgesteld worden;

— integendeel blIjkt dat de technische uitvoerlng (niet het ontwerp) van de Foray software
(het programma) verschilt van de Diplomatic Card software (p. 47-49 en 72);
de Foray software kan zodoende niet worden weerhouden als relevant voor de
beweerde namaak (p. 72);
het datamodel voor het Foray-project Is opgesteld door Flusso By, op basis van de
functionele specificatles van Chrlstiaan Spek; gebeurlijke gelijkenissen vinden dan ook
bun bron in de overeenstemming tussen do tunctionele speclticaties van Foray en deze
van Diplomatic Card;

— de Forax schermàntwérpen zijn ontworpen door Flusso By op basis van de functionele
speclflcaties van Christaan Spek; gebeurlijke gelljkenissen vinden dan ook hun bron in de
overeenkomsten tussen de functionele specificatles van Foray en doze van Diplomatic
Card (p. 72).

72. Naar aanleiding van de rieerlegging van hot versiag Van Roosmalen van 11 mci 2015,
wend op verzoek van appellanten door Prof. J.B.F. Mulder op 18 september 2015 andermaal
een verslag opgesteld (Mulder IV). Hierin komt hi] tot de volgende conclusies:

Conciusle A : In her NJ Foray beslagen materiaoi bevinden Sb pnder meer de relevante
functianele specificaties van DCC

Conclusie B: Op 11 augustus 2010 2q11 de ‘FORAX specs vO.1 beschIkbaar~ diverse analyses inzake
FORAX versie 0.1 tonen aen dot sprake is van het letteriijk overnemen von vele tekstblokken
(gemiddeld 72% tot 100% op onderdelen) uit tie specificaties van DCC.

Conclusie C: Forax.heeft gebruik gem aakt van het DCC materiaol.

Conclusie D : Van Roosmalen Wont (paqina 59) aun dot Foray de beschikking hee.ft over bet
datamodel en de dump van DCC wat Foray in stoat stelde met enkele eenvoudige opdrachten een
nleuwe database te regenereren met tobelien, velden, validatie-regelS, enzovoarts, afgesten~d op
de technologie van verschillende merken database-programma’s, zodat bet datamodel Inge2et
kan worden voor verschiliende technologieen.
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Conclusie C : Van Roosmalen constateert dot sprake is van twee yersies 1.9 in bet beslagen
materiaai. Er biijkt volgens Van Roosmakefl een groot verschii in de versie 1.9 die door Foray
ingebracht is hi] (de) rechtbonk en de oorspronkell]ke versie 1,9 die b4 Foray is aangetroffen.
Gezien de wij2iginqen, is bet aannemei4k dat Forax vanaf versie 0.1 de overeenstemminpen in de
specificaties en software heeft wilien verbergen.

Conciusie H: Van Roosmalen steit vast dot Forax de .aanvraa~ voor homologotie van Foray voor
meer dan 72% gEicopieerd ietteriijk avereenkomt met de door DCC opgesteide en hi] Foray
cangetroffen can vraoq.

Conciusie I : Van Roosrnalen steit vast dat de specificaties van Forax versie 0.1 voor 53,59%
woardelijk overeenkomen met de spec(flcaties van DCC

Conclusie J Het onderzoek van Van Roosmolen en voorgoande conclusies laten een hope mate
s/an overeensteml7ling zien venal de eel-ste versie, hetgeen Ieidt tot inbreumakende software.

73. Naar aanleiding van de neeriegging van het versiag Van Roosmalen werd door ir.
Michael Beck op verzoek van Forax een onderzoek gevoerd, waarvan een versiag werd
opgesteld. Dit verslàg van 7 september 2015 vermeIdt onder meer het volgende:

De functlonele specificaties en de technlsche specificaties determineren bepaalde
aspecten van hette schrljven programma, maar zijn geenszins voldoende om de inhoud
van het programma in gecodeerde vorm voliedig en ondubbeizinnig vast te leggen; uit
een bepaalde mate van overeenstemming tijssen twee functionele speclfiCatie5 kan niet
geconcludeerd worden dat de resuiterende broncodes In dezelfde mate zouden
overeenstemmen;

— Bij gebreke van eon door de opdrachtgever opgelegde codeerstandaard, is de vrllheid
van do softwareontwikkelaar aanzienlijk; eon zelfde functionele speciflcatie zal door
verschiilende ontwikkelaars in de regel op verschillende wijze worden geImplementeerd;
hoewel trivlale onderdelen van decode kunnen overeenstemmen, bi] gebrek aan zinvolle
alternatieve wl]zen cm bepaalde instructies te formuleren, zal de broncode als geheel
ongetwijfeld sterk verschilien;

— De door Van Roosmalen vastgesteide en mathematlsch begrote overeenstemming
tussen do functionele specificatie van Forax en die van Diplomatic Card, is in beiangrijke
mate veroorzaakt door hot feit dat gelijkaardige functionalitelt wordt beschreven Ban de
hand van do meest voor do hand liggende termen of de geelgende vaktermen; tevens
bevatten beide documenten diverse passages die verbatim herhaald warden, zodat do
mathematische begroting van de overeenstemining do inhoudelljke overeenstemming
overschat.

74. RI] vonnis van 13 april 2015 werden vorderingen van eerste appeliante tegen de heer
Stephan Bostoen, aanhangig gemaakt voor de rechtbank van eerste aanleg te Gent,
ongegrond verklaard.
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Diplomatic Card verweet de beer Bostoen een schending van bet niet-concurrentlebeding en
het afwervingsverbod uit een beweerdellik in werkirig getreden bestuurderscharter,
Ondergeschlkt werd de beer Bostoen door Diplomatic Card buitencontractueel aan5prakelijk
geacht wegens onrechtmatlge concurrentie, schending van zlJn Ioyauteltsverplichtiflg, derde
medeplichtigheid aan aridermaris contractbreuk en miskenning van auteursrechten op de
software van Diplomatic Card, 71] vorderde een schadevergoeding die werd begroot op meer
dan 175 miljoen euro.

Wat betreft de beweerde schending van het ‘bestuurderscharter’ waarnaar Diplomatic Card
verwees, was de rechtbank van oordeel dat bet bestuurderscharter nooit in Voege is
getreden en er daarom geen sprake kan zljn van een schending van het daarin opgenomen
verbod van concurrentie en/of afwerving.

Dasrnaast oordeelde de rechtbank dat ook op buitencontractueel vlak de beer Bostoen geen
onrechtmatlg, oneerlijk, deloyaal of foutlef gedrag kan worden verweten:

Betreffende de beweerde onrechtmatlge conçurrentie werd overwogen_:

Doarbuiten, m.a.w. b4 gebreke van (opeisboar) cantractueei verbod van concurrentie en/of
afwerving, deed (en doet) oak de verweerder (mn. de beer Bostoen) op economisch viak in
principe wot hO wit Zeer terecht bercept de verweerder Sb in dit verband op de principieie
vrijheid van oridernemen, die ulteroard oak hem toekwam (en toekomt?. Ais de verweerder
medio 2010 gèen taekomst meer zag in de samenwerking met de eerste verLiveerder in
tussenkomst Im.n. de heer Stockbroekx) in het koder van (het project van) de DCC-graep,
stond bet hem dun ook volkomen vrij am dit (voigens hem zinkend) schip te verlaten en te
pogen om, longs een omweg, aisnog zoveel mogeI~k te recupereren van de eerder gedane
investeringen. I-let hager cangehaaide actiep Ian dat de verweerder destiJds had opgevat (en
ook heeft uitgevaerd), was precies daarop gerlcht 811 aebreke van enia (opeisbaar) niet
concurrentiebeding, was er toen niets dot de verweerder belette am oe die manier ziin eiaen
econamische beianaen near best vermagen te behartipen. Dot de DCC-qroep in diezeifde
periode - ci don nier toevalily - oak een aantai (kenneiijk ontevreden) medewerkers telde die
bereid waren am, sumen met de verweerder, de groep te verlaten en nieuwe wegen te
bewandelen, hood de verweerder de oppartuniteit om dit apzet te doe~~ siagen. Het kan de
verweerder bezwaariijk warden verweten dat h,j. ten eigen bate, deze opportuniteit ook
effectief heeft aengegrepen.

Kortom, de concurrentie die de eiseres gebeuriljk heeft ervaren (en nog steeds ervaart)
vanwege de nieuwe bedryven van de verweerder (of de zljnen) die actief ziJn in dezelfde
marktsector ais de DCC-’groep, was en is, op zichzeif gen omen, helemaqi niet “onrechtmatia”.
Aileen oneeriljke concurrentie, d.w.z. elke met de eeriijke marktpraktijken strijdige daad
wuardoar eefl onderneming de beroepsbelangen van een of meer andere onderneminqen
schaadt of kan schaden, is wettelUk verboden (zie art. Q5 Wet Marktpraktljken, 2oais van
toepassing medlo 2010),

Moor door de eiseres wordt niet afdoende aeconcretiseerd loot staan bewezen hoe of
woaram de concurrerende yrakthken van de nieuwe bedrilven van de verweerder (of de
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ziineni “oneerlilk” zouden ziin (aeweest). De even vage als gratuite, ailesiins niet nader
gepreciseerde .beschuldigingen van “onrechtmatige afwerving van clienteel, persaneel en
leveranciers” (welke P1. “derde-medeplichtlqheid pan andermans contractbreuk” (welke?),
“afhandig maken van vertrouweiijke bedrljfsinformatie” (welke ?), “onrechtmatige aanhaking”
en “parasitairemededinging” (hoe?), kunnen daartoe niet velstaon.

(Onderlijning door het hof)

Betreffende de beweerde schending van de Ioyauteltsverplichtlflg werd overwogerl

De verw~ten von “deloyaai gedrag” die de eiseres thons can de verweerder maakt, ziin don
oak de (spreekwoordeliJke) verwijten van de pot eon de keteL De waorheid is dat wat zich
destiids binnen de DCC-aroep heeft afaesyeeid, niets anders was dan de (normaal te
verwachten) iaaische afwikkeiina van een zulver zakeliik conflict tussen (de
verteaenwoordigers van) de meerderheids- en dè .mlnderheidsaandeeihouder van de eiserg&
dat men thans (nodeioos en onterecht) nooat te luridiseren. ye verweerder is erin geslaagd
am dit (toenmalig) zakeiiJk conflict met de eerste verweerder in tussenkomst, op de hager
geschetste wijze, in zlJn voardeel te laten uitdraaien - met pile negatieue gevolgen van dien
voor de tegenpartli. inciusief de eiseres. Dat de eerste verweerder in tussenkomst en, bif
uitbreiding, oak de eiseres zeif met deze gang von zaken ailesbehulve geiukkig zuilen zijn
geweest, wii de rechtbank gerust aannemen (lie hager), Maur zaais eerder reeds werd
aanaestipt heeft de verweerder op die monier aeen fout beaaan, we! inteaendeei: hi! heeft
siechts (met succes) aetracht oat in bet licht van de moeiilikheden die zich destilds in de DCC
aroep aandien den. een opiossina te yin den die zijn elgen econamische belangen za peed
moaeiiik diende. Zoais aezead, was/is dot laotste fliet fcjutief.

(Onderlijning door het hof)

Door Diplomatic Card werd hoger beroep aangetekend tegen het vonnis van 13 aprIl 2015.
De zaak werd Ingeleid voor het hof van beroep te Gent op 29 juni 2015.

75, Bjj vonnis van 22 januari 2016.wOrd Marc Stockbroekx wegens de GPS.-tracklng
waarvan hiervoor sprake, door de correctionele rechtbank van Antwerpen veroordeeld tot
een hoofdgevangenisstraf van 6 maanden en tot betaling van een geldboete van 1,200 euro
en 1.500 euro, met ultstel voor een termijn van drie jaar. Daarnaast werden Marc
stockbroekx en de prive-detective waarop hi] een beroep deed, solidalr veroordeeld tot
betaling van een schadevergoedlng aan Thomas Segaert en Christiaan Spek, van telkens
1.500 euro (stuk X.7 van Forax).
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76. BkJ arrest van 2 februarl 2016 heeft bet Gerechtshot Den Haag bet vonriis van de
eerste rechter vrljwel volledig bevestigd. Enkel wat de begroting van de proceskosten
betreft, werd anders geoordeeld.

Gerechtshof Den Haag beschikte over bet deskundig verslag van Van Roosmalen. Naar dit
versiag wordt immers diverse keren in liet arrest van2 februarl 2016 verwezen.

Diplomatic Card heeft op 29 april 2016 tegen het arrest van 2 februari 2016 cassatieberoep
ingesteld bij de Hoge Raad.

IV. Beoordellnp

77. Bij het bestreden vonnis van 28 februari 2013 werd de procedure opgeschort voor wat
betreft de voorgehouden jnbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van appellanten, dlt
tot de neerlegging van bet versiag van be5chrlJvend beslag inzake namaak.

Ingevolge de devolutieve working van het hoger beroep (artikel 1068, alinea 1 Ger.W.) neemt
het hot kennls van het geschil zelf.

IV. I Het hoper beroep van appellanten

78. Appellanten voeren aan dat bun hoger beroep steunt op de twee volgende middelen

— de schending door Forax tian de inteilectuele rechten van Diplomatic Cord (narnoak von
door auteursrechten en reqels inzake bescherrning computerproyramm&s beschermd
werk);
Meer bepaald goat bet am WER BoekXi, Titel 5, hoofdstuk 13, art. XL 293 en Titel 5, artikel
Xl 294 ev,

— de inbreuken door Farax op de eerlijke marktpraktlJken t.a.v. beide appellanten (diefstal
bedrlJfsgeheimen, parasitaire concurrentie, eliminering van concurrent door gebrulk van
ongeoorloofde middelen)

Men bepaald gaat bet om WER Boek VI, artikel VI 104,

IV.1.1 Do gegrondheid van do vordering van apoellanten pesteund op de door hen
ingeroepen intellectuele elgendomsrechten
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Samenvatting van de stelling van appellanten

79. Appellanten maken gewag van ‘het standaard backoftice systeem van Atos’, Solaris
genaamd, van ‘maatsoftware’ en van ~specificaties’.

Onder ‘hat standaard backoffice svsteem van Atos’ of ‘Solaris’ begrijpen appellanten
standuardelementen die i’..) in de basissoftware zit voor aile tonkkaarten (of ze nu door
appellanten of door derden wor-den gecommercialiseerd). Dit valt volgens appellanten onder
de ‘Supplier’s software (‘software van de leverancier’, hetzlj Atos’), waarvan sprake in de
overeenkomst van 10 februarl 2011 gesloten tussen Diplomatic Card en Atos. Artlkel 14.1 van
deze overeenkomst bepaalt dlenaangaande dat alle rechten met betrekking tot daze
standaardsoftware door Atos behouden blijven.

Onder ‘maatwerk’ begrljpen appellanten software die specloal voor Diplomatic Card is
ontwikkeid op basis von de Spec(ticaties. Deze valt volgens appellanten onder de definitie
‘customised software’ (‘maatsoftware’), waarvan sprake in de overeenkomst van 10 tebruari
2011. Krachtens artikei 14.1 van daze overeenkornst is Diplomatic Card titularis van alle
intellectuele elgendomsrechten op deze software,

Appellanten voeren. éan dat de ‘speciflcatles’ zelt eveneens onder de detinitie van
maatsoftware vallen en dienvolgens eigendom zijn van Diplomatic Card. De specificatles zijn
volgens appellanten bet voorbereidend materiaai op basis waarvan de maatsoftware werd
ontwikkeid. 71] verwijst naar artikel 1 van de overeenkomst van 10 februari 2011. ‘Specificaties’
duidt zowel op de functionele a’s op de technische specificatles. Appellanten verwijzen naar
een document van meer dan 300 bladzljden (stuk VI,’ van appellanten) waarIn de speciticaties
werden opgenomen die met behuip van Atos werden ultgeschreven in functie van de
‘requirements’ (veréisten, met name de gewenste functies en functionallteiten) van
Diplomatic Card, Het betreft de versie 14i van julI 2010 van de Diplomatic Card specificatles.

Appellanten verwijzen naar de beschrijving die Van Roosmalen geoff van functionele
specificatles. In zijn verslag geeft hi] daarvan volgende beschrijving (stuk V. 39, p. 18 van
appellanten) en voegt hij daar een preclsering aan toe in verband met de specificatles van
Diplomatic Card en deze van Forax:

Functionele specificaties zlJn ee,1 ‘detaiibeschrijving van de soon van invoergeqevens die een
programma moet verwerken en het type uitvoer dot wárdt verlanyd’ (...).

Deze specificaties warden opgesteid (ais het am moatwerk software goat zoals hier) door de
toekomstige gebruikers zeif of door een ingehuurde oncilyst.
Functioneie specificaties warmen een document woormee de opdrachtgever/ kiont aon
apdrachtnemerft)/sa.ftware-ieverancier~’s) duideiiJk maakt wat het te schrUven
computerprogramma moet daen.
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i-let is dus can de opdrnchtgever/klant cm de gewenste functies te (doe,i) beschrijven. i-let is don
can een ICT-opdrachtnemer om een aonbod tilt te schrljven en met de uitvoedng van bet project
tegemoet te komen con de qebruikerseisen.
Doorgoans, naormate een project vordert, warden ook de functionele specitlcatles canqepast,
omdat tljdens die vorderingen buvoorbeeld de opdrachtgever/kiant hiaten ontdekt in de
formulering van z~jA wensen, de ICT-opdrochtnemer tegenstrijdlge of onlogische elementen ontdekt,
bet takenpakket grOelt enzovoort.
We door DCC zowei ols door Forax verstrekte function ele spec~ticotles beschrijven de bijna volledig
bedriJfsoctiviteiten, uit te voeren door de informatica de gegevens van de tankbeL,rtefl door de
qerechtigden, de domiclilering on~ de hauling te regelen, de PDF-facturotie von de tankbeurten, de
communicatie met de brandstafieveranclers, wuaronder oak de ounmelding van nleuwe
kaorthouders), de pin-codes, bet blokkeren en deblokkeren van koarten, efli.

net weze opqemerkt, dot verschiliende ICT.-opdrachtqevers op basis van zelfs hetzeifde
document ‘fuhctioneie specificoties’ sterk verschlliende program mc’s kunnen maken, die
we ifswaor alien can de beschreven noden van de opdruchtgeverlklant voldoen, moor onderling
sterk van elkoor verschilien in gebruikte tools, technieken en uitvoeringswijzen.

Technisch sterk von eikaar afw4kende programme’s (he, uitvoerlng in Java voor FORAX,
uitvoering in WET voor DCC) kunnen dus voortkomen uit dezeifde bron/functionele specificatles.
Ha con te nemen (die van DCC kon 1k Immers niet bestuderen) verschii in progrommotuur siuit
dus niet alt, dat dezeifde functionele specijicaties gehanteerd werden aix bron/voorbereidend
matericot

Technische speclficaties kunnen omschreven worden als de technische vereisten waaraan het
te schrijven computcrprogramma moet voldoen, zoals de structuur waarin de te verwerken
data worden opgeslagen, de manler waarop de data zullen wOrden verwerkt, de keuze van de
programmeertaal, programmatools en algoritmes.

80. Appellanten voeren aan dat de maatsoftware van Diplomatic Card en de specificaties
die aan de basis daarvan liggen, beschermd zijn krachtens artikel Xi. 294 e.v. W[R.

Appellanten verwijzen naar de getuigenverkiaring van Mohamed Kermezil, Fr-ingenleur en
projectmanager bij Atos, waarin hij stelde Natuuriuk zjjn er in bet ontwerpproces
ontwerpkeuzes gemàakt; Oak near aunleiding van de eisen die door de overheid en
oiiemaatschappjjen warden gesteld zijn antwerpkeuzes gemaakt (stuk V.33, p. 3 van
appellanten).

Appellanten voeren aan dat or in de speclilcatles auteursrechteiijk relevante en creatieve
keuzes (werden) gemaakt, die van invloed zijn op de vornigevfng en constructie van de
programmatuur zeif amdot 41 can geven hoe de verschiiiende functies met elkuar
samenhangen. Dc specificatles zijn volgens appeilanten meer dan de enkele opsomming van
(gewenste) functies en functioriallteiten (die louter do requirements uitmaken, cfr. supra).
Volgens appellanten zijn de specificaties do uitdrukklngswijze van eon
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computerprogramma/van de functionele specificaties, dat bescherming geniet krachtens de
Softwarerichtlljn (zie infra). De keuze en het samenbrengen van elementen geven volgens
appellanten blijk van creativitelt, waardoor het werk zich onderscheidt van dat van andere
ontwerpers, De gemaakte keuzes ziln geenszins uitsluitend technlsch of functioned bepaald.

volgens appellanten was het voor Atos nodig om een kloon te maken van haar eigen Solaris
systeem, om daarin beiangrijke aanpassingen aan te brengen in functie ~an de specificaties
van Diplomatic Card en daar vervolgens bovenop de maatsoftware te oritwlkkeien voor
Diplomatic Card die de speclficaties als het ware vertaalt. De aanpassingen van de Solaris
standaardsoftware en de daarop aangebrachte maatwerklaaW zIjn dus geen onderdeel van de
standaardsottware van Atos.

Appellanten voeren San dat de speclflcatles werden aangebracht door Marc Stockbroekx. Het
gaat volgens hen orn veel meer dan om wat de reglementering voorschrllft. Appellanten
verwijzen dienaangaande opnieuw naar de getuigenverklaring van de beer Mohamed
Kermezli.

Appellanten stellen dat zij geen auteursrecht clalmen.op bet loutere concept of bet idee van
de Diplomatic Card tankkaart, doch enkel op de auteursrechtelijke relevante uitdrukklng ervan
In do speclficatles en maatsoftware van Diplomatic Card.

81. Volgens appeilanten heeft Foray een wezenlijk deel van de ultdrukkingsvorm van de
functionaliteiten van het computerprogramma van Diplomatic Card overgenomen en daarmee
eon inbreuk begaan op bet auteursrecht van Diplomatic Card.

Appellanten stellen dat bet praktisch onmogelijk was dat Foray, die werd opgericht in
september 2010 en nauwelijks drie maanden later reeds op de markt kwam met een
diplomaten tankkaart, op zo een korte tIjd zelf software heeft ontwlkkeld of laten ontwikkelen,
zonder gebruik te maken van de specificaties van Diplomatic Card. Atos had immers, zonder
rekening te houden met de voorbereldende vergáderingen, 14 maanden nodig om de
software voor Diplomatic Card te ontwlkkelen.

De vroegere medewerkers van DCC Exploitation Beheer probeerden aanvankelijk de software
van Diplomatic Card via een rechtmatige weg te verkrijgen, met name door op 8 juli 2010 Atos
te benaderen. Aangezleri dit nlet mogelljk bleek, werkten zij een plan uit om bet faillissement
van DCC Exploitation Beheer te bewerkstelligen, zodat zij de software uit de boedel van het
faillissement van deze vennootschap zouden kunnen overkopen. Toen ook dit niet mogeiijk
bleek, werden de specificaties van DCC Exploitation Beheer, die in bet bezit waren van haar
vroegere medewerkers, via Forax ter beschikking gesteld van Flusso BY, op wie door Foray een
beroep werd gedaan om software voor haar diplomaten tankkaart te ontwikkelen (de TrAX
software).
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De verschjllen tussen de software van Diplomatic Card en deze van Foray dienen volgens
appellanten afgezwakt te worden. Het felt dat de software van Foray voor een ander platform
of in een andere programmeertaal is geschreven, neemt filet weg dater sprake is van inbreuk.
Het gebruik van de specificaties van Diplomatic Card ten behoeve van de ontwikkeling van de
elgen software van Foray komt fleer op een onrechtmatjge bewerking’ van deze specificatles.
Dit maakt een inbreuk uit, De taal van de software Is daarbij niet relevant.

Het verslag Keijser, waarop Foray een beroep deed, is volgens appellanten van generlel
waarde. Het onderzoekt immers niet of de speclficaties van Diplomatic Card al dan niet door
Foray werden ontleend om haar eigen software Jbroncode te (laten) schrljven,

Forax zou zich volgens appellanten evenmin op het verslag Huys kunnen beroepen. Uit zijn
verslag zou immers niet kunnen worden afgeieid wat hij vindt over de mate van
overeenstemming tussen de respectieve specificaties van de partijen, hetgeen de vraag of er
sprake is van een bewerklng van de specificaties van Diplomatic Card door Foray, volledig open
bat.

Appellanten voeren aan dat deskundige Honkoop In zijn verslag zou hebben ‘toegegeven~ dat
de functionaliteit van Diplomatic Card nagenoeg geheel aanwezig is in het Forax systeem.
Appellanten stellen dat volgens hem in functloneel opzicht de overeenstemming nagenoeg
volledig is. Hij ‘geeft to& volgens appellanten dater sprake is van een overeenstemming in de
vormgevjng en uitdrukklng van de functlonailteit van de systemen, Volgens appellanten zou dit
niets minder betekenen dan de bevestiging van de inbreuk. De keuze van Forax voor dezelfde
opdeiing als Diplomatic Card zou vanzeltsprekend het resultaat zijn van ‘ontlening’.

Volgens appellanten zijn de verslagen van Keijser, Hoys en Honkoop niet verifieerbaar, zodat
ze bulten beschouwing dienet-, gelaten te worden. Minstens geven zij geen antwoord op de
vraag of Foray al dan niet effectlef gebruik heeft gemaakt van de specificaties van Diplomatic
Card, Zlj tonen in elk geval filet aan dat de specificatles en ontwerpen van Foray een
oorspronkelijk werk zljn van deze laatste.

Appellanten lieten tussen 20 september en 25 oktober 2013 een onderzoek uitvoeren door
Hoffman Oedrijfsrecherche, met do bedoeling om vast te stellen of vertrouwelijke
bedrljfsinformatle van Diplomatic Card al dan niet werd gelekt en gebruikt ten behoeve van
Forax. Onder meer de specificatles van Foray die aahgewend werden door Flusso By voor de
ontwikkeling van de TrAX-software van Foray, een 137 pagina’s tellend document dat door
deze laatste was overgeiegd, werd daarblJ onder de ‘pep genomert, Volgens appelianten kwam
Hoffman Bedrijfsrecherche tot de vaststelling dat met zekerheld kan worden afgeleid ult de
aangetroffen snelkoppelingen en de tekstuele overeenkomsteri met hat functioneel ontwerp
van Diplomatic Card, dat een document van deze laatste werd gebruikt voor het bewerken van
bet TrAX functioneel ontwerp van Forax. Bovendien zou er uit bet document dat door Foray
werd overgelegd, gebleken zijn dat er grammatlcale fouten en terminologle werden
overgenomen die letterlijk afkomstig zljn uit de speclficatles van Diplomatic Card. Ook zwakke
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punten van de specificaties van Diplomatic Card zouden door Foray klakkeloos zijn
overgenomen,

Appellanten verwljzen naar versiagen van Prof. J.B.F. Mulder (die beroep deed op do ‘anti
plagiaatsoftware Ephorus’ en op ‘Urkund anti-plagiaatsoftware’) en Prof. i. Dietz (die zich
concentreerde op de inhoudelijke overeenstemmlngen), waarop zij een beroep deden, en
menen dat beiden concluderen tot een substantiele overeenstemming tussen de
systemen/specificatles van Diplomatic Card en Forax, die alleen het resultaat van ‘ontlening’
kan zijrt.

Het verslag Van Roosmalen bevestigt volgens appeilanten volledig hetgeen voorafgaat. 70 zou
het vergelljkend onderzoek tussen Foray specificatie versle 0.1 (dit is de versie van 18 augustus
2010) en Diplomatic Card specificatje 14F, bestanddatum 12 mei 2010 (aangetroffen in het
beslagen materiaal) uitwijzen dat 53,59% woordelijke overeenkomsten bestaan bij minstens
tien aansluitende woorden. Andere omvangrijke overeenkomsten zouden eveneens door Van
Roosmalen $jn aangetroffen, Deze laatste geeft zelf in zijn versiag aan dat de overeenkomsteri
de ‘absolute ondergrens (zun) van wat techniscl, verantwoord is om a’s vergelijklrig te
hanteren’.

Deskundige Van Roosmalen verklaarde in zijn versiag dat uit geer) enkel ingekeken document
blijkt dat Flusso BV de specificaties van Foray schreef. Flusso zou enkel gereageerd hebben op
hetgeen do voormaiige medewerkers van DCC Exploitation Beheer, vervolgens medewerkers
van Forax, aanbrachten.

Hot zou duidelijk zijn dat de vroegere medewerkers van DCC Exploitation Beheer en Foray zelf
de specificatles van Diplomatic Card hebben gestolen en gebruikt om de speciflcaties voor do
TrAX software op te.steilen. Dat de specificaties voor de TrAX software aangepast werden,
doet daar volgens appellanten niets aan af.

Appellanten steVen dat Christiaarj Spek ‘geen enkele aanspraak kan maken op een persoonlijk
archief bestaando ult aan Diplomatic Card toekomend materiaal’, dat hij geen auteur Is die
rechten kan laten gelden, zodat Foray zich nlet achter zIjn persdonliJke knowhow kan
verschuiien, Volgens appellariten bliJkt uit de studie van de begeleidende CD-Rom waarnaar
verwezen wordt in do voetnoten 53 en 54 van hot verslag van Van Roosmalen dat al bet
voorbereidend werk, met onder meer de functionele specificaties, al gebeurd was door
Diplomatic Card (DCC Exploitation Beheer) samen met Atos voordat Esso en dus ook Spek in
beeld kwamen. Diplomatic Card zou zeifs reeds van 2007 een systeem van dipiomaten
tankkaart hebberi kunnen aanbiedçn aan Esso (voetnoot 55, pagina 68 deskundig verslag Van
Roosmalen).

Het verzoek tot hornoiccatle van de IT-systemen door do. FOD-Financien word eveneens
aangetroffen in de beslagen bestanden, zodat Foray eveneens daarvan kennis had. Het zoii

PAtE fll—U000flMhqSkIl_u052_nb?8...op_na...,”9

L J



24.Mei2017 11:36 HYB BURG GRIF BRUSSEL Nr. 8716 P. 53/78 L

Hot var1 beroep Brussel — 2013/AR,1761 — p. 53

gaan am een onrechtmatig bezit van eenfundamerjteel document waarop Foray geen recht
kon laten gelden, laat staan om het te gebruiken, hetgéen nochtans gebeurd Is.

Ut bet verslag Van Roosmalen blijkt dat Foray eveneens beschikte over bet datamodel van
Diplomatic Card.

Uit het versiag Van Roosmalen zou kunnen opgemaakt worden dat Foray haar specificaties of
Foray Functional Design 1.9 zoals overgelegd, heeft gewijzigd in vergelliking met haar

oorspronkeliJke specificaties, ‘Foray Functional Design 1.0g. De overgelegde versie daarvan zou
Immers niet overeenkomen met de versie daarvan die werd aangetroffen in het beslagen
materlaal (besiag Inzake namaak). In deze laatste versie zouden er beduidend meer
overeerjkomsten zijn aangetroften met de specificaties van Diplomatic Card. De in juni 2012
overgeiegde versie zou gemanipuleerd ziJn door Foray om zoveel rTlogelijk sporen van
ontlening uit te wissen.

Met het gewijzigde Foray Functional Design 1.9~ en met het versiag van Hu1,s dat gesteund is
op de gewijzlgde Foray Functional Design .1.9 kan voigens appeilanten dan ook geen rekening
wordengehouden.

Appellanten hebben:aan Prof. Mulder gevraagd om de conclusies op te stellen die uit het
verslag var, Van Roosmalen dienen getrokken te warden. Volgens appellanten dient hieruit
besloten te Worden dat bet beschrijvend versiag van deskundige Van Roosmalen aantoont dat
Foray noolt binnen de zeer korte tijd een identiek tankkaartsvsteem had kunnen ontwikkeien
als dat van Diplomatic Card zonder gebruik te maken van de bedrljfsmiddeien en investeringen
van deze laatste. Ult de door Prof. Mulder onthulde correspondentie blijkt dat het toelaten
van de Foray diplomaten tankkaar-t op de markt door overheden en oliemaatschappjjen niet
mogelijk was zonder de ontwerpen en het voorbereidend werk van Diplomatic Card. De
bevindingen van Van Roosmalen onderbouwen dat de functionele ontwerpen en specificaties
van Diplomatic Card zijn overgenomen door Foray.

Met het versiag dat op verzoek van Foray word opgesteid door ir. Beck in verband met de
Inhoud van bet verslag Van Roosmalen kan volgens appeilanten geen rekening gehouden
worden, onder meer omdat de door Beck geraadpieegde stukken onvoliedlg zijn. Het
overnemen van grammaticale fouten Uit de specificaties van Diplomatic Card door Foray bij
bet opsteiien van haar elgen specificaties, wordt nlet verklaard.

82. Appellanten voeren aan dat do specificaties als geheel beschrijven in welke functies
het programma zal voorzien, hoe deze worden vormgegeven en onderling communiceren,
hoe de keuze-opties. verwoord moeten worden, hoe de gegevensstructuur er Uit zal zien,
weike transacties bet systeem zal uitvoeren en hoe het systeem dat zal doen, welke
meidingen in beeld moeten verschljnen blJ de backoffjce gebruiker, enzovoort. Met andere
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woorden, bet gaat: hier volgens appellanten om een Concrete ultdrukkingswijze en
vormgeving.

Niet elke aan de software van diplomaten tankkaart onderliggende specificatie moet
noodzaicelljkerwljze voorzlen in dezelfde keuzemogelijkhederj of beschrijvingen van de
operatles, of dezelfde volgorde ervan. In geen geval is deze tekst en vorm van Diplomatic
Card verplicht opgelegd door welke reglementaire; ambtelijke of technische voorschriftert
dan ook. Zij voldoet this volgens appellanten aan. de oorspronkelijkheidsvoorwaarde Van
artlkel Xl,166 § S WER.

Vervolgens dlent, in bet licht van het deskundigeriverslag van Van Roosmalen vastgesteld te
worden, dat deze tekst van DCC in grote mate letterlijk geplagieerd is geworden door Forax.

Volgens appellanten is de software die Forax gebruikt voor haar diplomaten tankkaart
gebaseerd op een reproductie van het voorbereldend materiaal van Diplomatic Card, en onder
meer de specificatles, Het zijn de specificaties van Diplomatic Card die door een programmeur
(Atos voor Diplomatic Card en FIUSSO By voor Forax) zIjn omgezet it) broncode, De vertaling
van specificaties In broncode is in auteursrecl-jtelijke zin een bewerking. [en bewerklng van
lnbreukmakende specificaties leidt tot inbreukmakende software. Dat er bIj de vertaling van
de specificaties in broncode nog bepaalde keuzes kunnen worden gemaakt, Is niet pertinent.

Appellanten menen. dat door bet verslag Van Roosmalen zowel de grote mate van
overeenstemming Ms de ontlening vaststaan.

83. In ondergeschikte orde, met name in de hypothese dat bet hot zou oordelen dat de
speciticaties als voorbereiclend materiaal voor het vervaardigen van het computerprogramma
geen bescherming gerjieten onder artikel XI. 294 e.v. WER, wordt door appeilanten
aangevoerd dat de specificatles dan in elk geval als tekstdocument beschermd zIjn a’s ~gewoon
literair werk onder artikel 155 e.v. WER en dat narnaak ervan een misdrijf Is in de zln van
artikelXiz93WER

Volgens appelianten zijr, de specificatles van Diplomatic Card ‘als geheel een eigen
Intellectuele schepping en is bet ‘door de overname van de fragmenten in bun
gezamenlijkheld dat auteursrechtelijk beschermde trekken zijn overgenomen’.

Sarnenvatting van de stelling van Forax

84, Forax betwist dat de specificaties van Diplomatic Card voor auteursrechtelijke
bescherming In aanmerking komen. De specificaties van Diplomatic Card behelzen volgens
Forax Immers niets meer dan een loutere opsomming van de verschlliende functies die het
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computerprogramma dient te vervullen, zodat ze niet voldoen aan bet
oorspronkelij kheidscriterium,

Forax verwijst tevens naar artikel 1.2 van RichtIljn 2009)24 krachtens hetwelk de Ideeen en
beginselen die aan enig element van een computerprogramma ten grondsiag liggen, met
inbegrip van de ideeen en beginselen die aan de interfaces daarvan ten grondsiag liggen,
krachtens deze richtlljn niet auteursrechtelijk worden beschermd,

Volgens Forax blijkt a contrario ult do softwarerlchtllJn dat wanner bet voorbereldend
materiaal niet toelaat om In eon later stadium tot één welbepaald en specifiek uitgewerkt
computerprogramma te komen, en niets meer is dan een aanzet die de verdere ontwikkeling
van verschllleride ulteenlopende alternatieven mogelijk maakt (dlt wil zeggen kan resulteren
in eon onbeperkt aantal verschillende computerprogramma’s die dezeltde instructies
uitvoeren en/of dezelfde functles verwezenlijken, maar zeer verschillend zijn wat hun
ontwerp betreft aangezlen ze wat de code aangaat volledig anders geschreven zlJn), bet
voorbereidend materlaal niet voldoet aan bet voorschrift van overweging 7 van Rlchtlljn
2009/24. De auteur ~san zodanig algemeen en onvoldoend.e concreet voorbereidend
materiaal zal geen auteursrechtelijke beschermlng kunnen opelsen, laat staan dat het hem
in de mogelijkheid zou stellen om een inbreukvordering in te steVen tegen de programmeur
die éen van de alternatieven zou hebben ontwikkeld waartoe het beweerde voorbereidend
materiaal in kwestie kon leiden. Immers, wanneer uiteenlopende elndresultaten mogelijk
zijn, impliceert dlt dat de vormgeving/veruitwendlglng/concretisering nog niet toereikend is
in de zin ~an overweging 7 van RIchtlljn 2009/24 en dat er nog vrije en creatieve keuzes
moeten worden gemaakt om tot het one of bet andere alternatiefte komen.

Volgens Forax geldt, anders gezegd, dat Indien er meerdere alternatieven mogelijk zijn en
vrlje en creatieve keuzes nog moeten gemaakt worden om tot een concreet afgewerkt
computerprogramma te komen, dat bet beweerde voorbereidende materlaal flog steeds
deel uitmaakt van het domein van de ideeén en/of beginselen, die uitgesloten zijn van
auteursrechtelljke bescherming op grond van artlkel 1.2 van de Softwarerichtlijn.

Forax verwijst naar .rechtspraak van bet Hot van Justitie EU waarln bet de bovenstaande
princlpes — met name (I) de uitsluiting van ideeen on beginselen van de bescherming door het
auteursrecht en (ii) de noodzaak om in concreto na te gaan of de uitdrukkingswijze van bet
computerprogramma in kwestie toelaat om, al was het dan in een later stadium, slechts tot
een enkel computerprogramma te komen (en niet tot verschillende mogelljke alternatieven) —

heett toegepast In de zaken BSA en SAS (cfr. intra).

Forax betwist voorts dat de auteursrechten ten aanzien van do maatsoftware of customized
software door Atos rechtsgeldig aan Diplomatic Card zljn overgedragen. Deze auteursrechten
en (zo daarvarj sprake is) de auteursrechten op de door Atos opgestelde specH’Icaties behoren
volgens Forax tot de falillete boedei van DCC Cxploitation Beheer, die immers de opdrachten
aan Atos heeft verleend en de Investeringen daarvoorheeft gedaan. De overeenkomst van 10
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februarl 2011 Is volgens Forax In striJd met de realiteit en benadeelt de boedel van DCC
Exploitation Beheer.

Daarriaast is de maatsoftware niet te scheiden van de standaardsoftware (van Atosb zo is
tljdens het deskundlgenonderzoek (door Honkoop).gebleken. De standaardsoftware en de
maatsoftware vormen dus samen één onscheldbaar werk. Volgens de overeenkomst heeft
Atos alleen de rechten op de maatsoftware aan Diplomatic Card overgedragen voor zover dit
haar rechten op de standaardsoftware niet aantast. Conclusie van Forax Is dat Diplomatic
Card niet beschlkt over auteursrechten met betrekking tot de maatsoftware.

Tenslotte betwist Forax dat (Zn er al sprake is van auteursrechten waar DiplomatIc Card zich
op kan beroepen) Z1J inbreuk maakt op do maatsoftware en/of de specificaties van
Diplomatic Card. Hoewel de software van Diplomatic Card en die van Iorax deels dezelfde
functies vervullen, is de software van Forax volgens deze laatste een volledig eigen
schepping van Flusso RV, Er Is geen sprake van overeenstemming. en dit noch qua opzet
noch qua uitwerking,

Forax voert aan dat de maatsoftware van Diplomatic alleen kan draalen op het Solaris
platform van Atos. Forax werkt niet met de Solaris software van Atos. Het is daarom technlsch
onmogelijk dat Forax gebruik maakt van de maatsoftware van Diplomatic Card.

De programma’s van Forax (de TrAY software) en Diplomatic Card zijn helemaal anders
opgebouwd en In eon aridere programmeertaal geschreven. Do software van Forax is op een
onafharikelijke wijze tot stand gekomen. Het betreft een nicuw en oorspronkelijk work.

Het rechtskader

85. RlchtllJn 2009/24/EG van het Europees Parlément an do Raad van 23 april 2009
betreffende do rechtsbescherming van computerprogramma’s (gecodificeerde versie van
Rlchtlijn 91/250/EEG van de Raad van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbeschermlng van
computerprogramma’s~ hierna ‘Softwarerichtlijn’ bepaalt hot volgende;

— artIkell: .

1. Qvereenkomsflg deze rJchtflJn worden computerprogromma’s door do Iidstoten
outeursrechteiUk beschermd ais werken van letterkunde in de zin van de Berner Conventie voor
de beschermlng van werken van letterkunde en kunst. De term,, computerprogramma” in de
zin van deze richti’jn Dm1/at ook het yciorbereidend materiaai.

2. De bescherming overeenkomstig deze rlchtilJn wordt verleend Dan de uitdrukkingswjjze, in
weike 1/arm don oak, van een computerprogrnmma, De ideeen en beginselen die Dan only
element van een computerprogramma ten qrondslay iiqqen, met Inbegrip van do ideeën en
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beginselen die aan de interfaces daarvan ten yrondsiag hyqen, warden niet krachtens deze
richtiijn auteursrechteliJk beschermd.

3. Een camputerprogramma wordt beschermd wanneer het in die 2I~1 oorspronke1~k is, dat bet
een eiyen schepping van de maker is. Om te hepolen of bet programma voor beseherming in
canmerking konjt, n2oqen geen andere criteria women aangeiegd.

— artikel 4:

1. Onverminderd de artikelen 5 en 6 amvatten de exciusieve rechten van de rechthebbende in
de ii’s van artikel 2 bet recht de volgende handelingen te verrichten of bet verrichten duarvan
toe te stoan:

a) de permanente of tijdeiijke reproductie voor een deel of bet geheel van Ben
computerprogramma, angeacht op welke wI]ze en in welke worm.

b) bet (...) bewerken, arrangeren of anderszins veranderen van een programma, en de
reproductie van het resultoat daarvan, onverniinderd de rechten van degene die he
programma verandert;

— artlkel 7

1. Onverminderd de artikelen 4, 5 en 5, voorz’en de lidstaten, overeenkomstig hun nationale
wetgeving, in passende sancties tegen personen die de voigende handehnyen verrichten:

a) in het verkeer brenyen van een kopie van een computerprogramma terwUl zU weten of
redeiijkerwijs kunnen vermoeden dat bet een onrechtmatige kapie is;

b) bezit voor commerciele doelelnden van een kopie van een camputerpragramma terwiJi 21]
weten of rede1ijkerw~s kunnen vermoeden dat het:een anrechtmatige kople is;

Conslderar’s 7 van deze Richtlijn Iuidt a’s volgt

Voor de taepatsing van deze richtlljn moet de term ,,computerprogramma” aile programma’s
in geli]k welke worm omvatten, met Inbegrip van progromma ~s die in de apparatuur ziJn
ingebouwd. pen terns moet even eens bet desbetreffende voorbereidende ontwerp-materiaoi
omi/atteti dot tot bet vervoardigen van een programma leidt, op voorwaarde dot dit
voorbereidende materiaal van dien aard is dot bet later tot zulk een programma kan lelden.

Artikel XI. 294 n.y. WER (Boek XI, Titel 6 WER) zIJn do omzetting In BeIgisch recht van de
Sottwarerlchtlijn.

Artikel XI. 294 WER bepsalt:
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Overeenkomst bet bepaaide in RichtIqn 91/250/EEC (...) warden computerprogrammo’s, het
voorbereidend materiaai daaronder begrepen, auteursrechteliJk beschermd en geliJkqesteld
met werken van letterkunde in de zin van de Berner Conventie.

Artikel XI. 295 WER Iuidt a’s volgt:

Fen computerpgragramma geniet bescherming indien bet oorspronkeliJk is in die zin, dot bet
een eigen inteliectuele schepping van de auteur is. Om te bepaien of bet program ma voor
auteursrechtelijke bescherming in canmerking kamt, mogen qeen andere criteria warden
aangeiegd.
De bescherming overeenkomstig deze titel wordt verleend can de uitdrukkingsw~jze, in weike
vorm oak, van een computerprogramma. De ideeen en beginselen die can enig element van
een computerprogramma ten grondsiag hyqen, met inbegrip van de ideeen en beginseien die
aan de interfaces ten grondsiag kggen, warden niet auteursrechteljjk beschern,d.

Artikel XI. 298 a) en b) WER houdt de volgende bepalingen in

Onverminderd de artikelen XL 299 en Xi, 300, omvatten de vermogensrechten:

a) de permanente of tUdeijjke reproductie van een deei of bet geheel van eeI7
compurerprogramma, ongeacht op weike wUze en: in welke vorm.

b) bet (.,,) bewerken, arrangeren of anderszins veranderen van een programma, en de
repraductie van bet resuitoat doarvan, onvelminderd de rechten van degene die bet
programma verandert;

In een arrest van 22 december 2010 in de zaak C-393/09, Bezpe~nostni softwarová asociace
Svaz softwarove ochrany v Minjsterstvo kultur-y, ECLI:EU:C:2010:816, hierna arrest BSA!,
wad het volgende geoordeeld:

37. Richtlijn 91/250 beschermt bijgevaig de uitdrukkingsw~zen van een camp uterprogramma
en bet voorbereidend ontwerpmateriaai, die later respectievehik tat reproductie van bet
computerprogramma of tot bet computerprogramma zeif kunnen leiden.

38. Zoals de advocaat-generaai in punt 61 van zijii conciusie aangeeft, moet de
uitdrukkingswUze van een computerprogramma, wet die oak moge zijn, warden beschermd
zadra de repraductie ervan oak de repraductie meebrenqt van bet
computerpragramma zelf, waardoor de computer ziJn taken kan uitvaeren,

39. Zoais gezeyd in de tiende en de elfde overweging van de cansiderans van richtiUn
91/250 zifti de interfaces de onderdeien van Ben camp uterprogramma die kappeling en
interactie verzekeren tussen die elemen ten van de pragrammatuur en apparatuur in aile
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door deze te vervulien functies enerzuds en andere pragrammatuur en apparatuur,
alsmede de gebruikers anderzljds.

40. De graflsche gebrulkersinterface is met name een interactieve interface, die
cammunicatie mogelilk maakt tussen bet computerpragramma en de gebruiker en/an.

41. In die omstandigheden fran bet computerpragramma fiat worden gereproduceerd op
basis van de graflsche gebruikersinterface, maar vormt de2e Interface Thuter een element van
het progromma dot de gebruikers de mogelljkheid biedt OrTl dit pragrafllma optimaai te
gebruiken.

42. Hieruit valqt dat de2e interface geen ultdrukkingswqze van een computerprogramma
varmt in de 211, van urtikel 1, lid 2, van richtlijn 91/250, zodat hi] niet onder de bjjzondere
auteursrechtehjke beschermlng volt die deze richtlun aan computerproqramma’s verleent.

In zijn arrest van 2 mel 2012, In de zaak C-406/1O, SAS Institute Inc v World Programming Ltd.
ECLI;EU:C:2012;259, hierna arrest SAS’, besliste het HVJEU

39. Gelet op deze overwegingen moet warden geconstateerd dot, wat de elemen ten van aen
camputerprogramma betreft waarop de eerste tot en met de vijfde vraag betrekking hebben,
noch de functionalitelt van een computerprogrammq, noch de programmeertaal en de indeling
van gegevensbestanden die In bet kader van een computerpragramma worden gebruikt
tenelnde de functies daarvan te benutten, een uitdrukklnqswuze van dit programma vormen In
dezin van artikel 1, lid 2, van richtlUn 91/250.

40. Zoals de advocaat-geheraal in punt 57 van zW, canclusle aangeeft, 20U immers de
mogeijjkheid warden geboden am ideeen ye monapoliseren ten koste van de tech nische
vooruitgang en de industriele ontwikkeling indien werd erkend dat de functionaliteit van een
computerprogramma auteursrechteiljk kan worden beschermd.

Richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mel 2011 betreffende de
harmonlsatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en do naburige rechten In de
informatiemaatschappij hierna RichtIijn auteursrecht, bepaalt:

Artlkel 1

1, Behoudens de in artikei 11 bedoelda gevailen, doet deze richtlfin geen ofbreuk aan en raakt
zi] op generlei wijze ann de bestaande bepalingen van de Gem eenschap betreffende:

a) de rechtsbescherming van camputerpragromnla’s;

ArtikeI2~
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De iidstaten voàrzien ten behoeve van:

a) auteurs met betrekking tot hun werken

in bet uitsiuitende recht, de directe of indirecte, tiJdeii]ke of duurzome, voilediqe of gedeelteiiJke
reproductie van dit materloaL met weike middelen en in weike vorm ook, toe te staon of te
verbieden.

Artikel 3

1. ye iidstaten voorzien ten behoeve van outeurs in bet uitsiuitende recht, de mededeiing van
bun werken nan bet pubilek, per droad of draadiOos, met inbegrip van de beschikbaorsteihng
von bun werken voor bet publiek op zodanige w,Jze dot deze voor leden van bet pubiiek op
een door hen individueei gekozen plants en tiJd toegankehjk zijn, toe te Stoan of te verbieden.

Consldorans 20 van de RIchtIjjn auteursrecht Iuidt als volgt:

Deze rich thin is gebaseerd op beginselen en voorschrhj’ten die reeds zijn vastgeiegd in de op
dit gebied geldende richthijnen, met name de Rich thjn(...) 911250/LEG (...). Zq ontwikkeit die
beginselen en voorschriften verder en Integreert ze in bet perspectief van de
informotiemaatschappij. De bepalinqen van dew richtihJn moeten de bepahingen vqn
voornoemde richtijJnen onveriet later,, tenzjj in deze rich tlijn onders is bepaaid.

Do urtikelen XI. 165 e.v. (Boek XI. Titel 5 WER) zijn do omzetting in Belgischo recht van onder
meer Richtlijn auteursrecht.

Artikel XI. 165 WER bepaalt:

Ahleen de auteur van een werk van letterkunde of kunst heeft bet recht om bet op weike wjjze of
in welke vorm ook, direct of indirect, tijdeiUk of duurzaam, voliedig of gedeeitehlJk te
reproduceren of te laten reproduceren.
Dot recht omv~t onder meer bet exciusleve recht om toestemming te geven tot bet bewerken of
bet vertahen van bet werk.

Aileen ote auteur von een werk van hetterkunde of kunst heeft bet recht cm bet werk voigens
ongeacht weikprocécié (...j aon bet pubbek mede te deien.

Door hot 1.1°f van Justitle EU, hierna HvJEU, werden arresten uitgesproker, die in het kader ,an
de beoordeling van het geschil van partijen richtlnggevend zijn.
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In het arrest van het [ivJEU van 16 juN 2009, in de nak C-5J08, Infopaq International tegen
Danske Dsgblades Forening, ECL1:EU:C:2009:465, hierna arrest Infopaq (1), werd bet volgende
geoordeeld;

33. Artlkel 2, Eub a, van rlchtlljn 2001/29 (...) bepoalt dot de auteurs bet uitsluitende recht
hebben am volledige of gedeeltelijke repraductie van bun werken toe te staan of te
verbieden, De bescherming van de auteur am repraductie toe te stoan of te verbieden betreft
dus een “werk”~

34. Ult de olgemene opzet van de Berner Con venue, ln2anderheid von artIkel 2, leden 5 en 8,
Bryan, volgt echter dot voor de bescherming van bepaald materiaal ais werken van
letterkunde en kunst wordt verondersteld dot bet goat cm scheppingen van de qeest.

35. Overeenkomstig artikel 1, lid 3, van rlchtlijn 91/250, artikel 1, lid 1, van rlchtlljn 96/9 en
artikel 6 van richtllJn 2005/115 warden ook werken mats computerpragrammo ‘E,
databanken of fato ~s slechts auteursrechteilJk beschermd wanneer z!J aorspronkel~k 21111, In
die zin dot zij een elgen intellectuele schepping van de maker zijn.

36. Richtlijn 2001/29, die geharmoniseerde rechtsregels op bet gebled van het auteursrecht
vaststelt, is, zOals bliJkt vit de pun ten 4, 9 tot en met 11 en 20 van de considerans ervan,
gebaseerd op hetzelfde beginseL

37. Aldus kan het auteursrecht in de 2111 van ortikel 2, sub a, van richtllin 2001/29 slechts
gelden met betrekklnq tot materiaal dat oorspronkellJk is In die zin dat het goat am een elgen
intellectuele schepping van de auteur ervani’

In het arrest van het HvjEU van 1 december 2011, C.-145/1O, Eva-Maria Painer v Standard
VerlagscmbH, ro. Si tot 89 en 92 tot 94, ECLI:EU;C;2011:798, hierna arrest Painer, past het
Hof het arrest Irifopaq (I) toe op de bescherming van foto’s, In de volgende zin:

87. Aangaande In de eerste plaats de vraag of reallstische fate’s, Inzonderheid pcrtretfoto ‘5,

auteursrechtelyke beseherming genleten krachtens artikel 6 I/an richtilJn 93/98, heeft bet Hof
in bet arrest van 16 lull 2009, infopaq International (...), reeds geoordeeld dat bet
auteursrecht siechts kan geiden met betrekklng tot materiaal, 20a15 een foto, dat
oorspronkeliJk is in die fin dat bet goat am Ben .eigen inteliectuele schepping van de auteur
ervan.

88. Zoals bIlJkt ult punt 17 van de considerans van rlchtlijn 93/98 Is een Inteliectuele
schepping een elgen schepping van de auteur wanneer zIj de uitdrukking vormt van diens
persoanjlJkheid.

89, Dat is bet geval wanneer de auteur b~ bet maken van bet werk zijn creatleve
bekwaamheden tot ulting heeft kunnen brengen door bet maken van vrlJe en creatieve
keuzes (...).
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92. Met die diverse keuzes is de auteur van een foto dus in stoat 2IJn werk een “persaonIijke
floor’ te geL/en.

93, In her qet,al van een partretfoto is de vr&hefd warn-over de auteur heschikt am zijn
creatieve bekwaamheden ult te cefenen don ook p let noodzakeliJkerwijs beperkt of zeifs nihil,

94. Gelet op bet vaorgacnde moet dus warden gecanstateerd dat een portretfata krachtens
artikel 6 van richtlijn 93/98 cute ursrechtelijke beseherming kan genieten mits — hetgeen de
nationale rechter in leder afzonderliJk geval dient no te goon — een dergelijke foto en
intellectuele schepping van de auteur is die de persooniukheid van deze Iaatste weerspiegelt
en tot airing komt door de vrile creatieve keuzes van die auteur bU de totstandkoming Van de
foto,

In het arrest van hetHvi[U van 4 oktober 2011, In de zaken C-403/0g en C-429108, Football
Association Premier League Ltd. V Leasure en Football Association Premier League Ltd V

Murphy, ECLI:EU:C:2011:631, hierna Football Association Premier League, oordeelde het Hof
hetvolgende:

Artikel 2, sub a, van rich tHin 2001/29/EG von bet Furopees Parlement en de Raad van 22 mel
2001 betreffende de harmonisatie van bepaaide aspecten van bet auteursrecht en de
naburiqe rech ten in de informatiemaatschappy, moet aldus warden uitgeiegd dot bet
reproductierecht ook geldt voor fragmenten van voorb~gaande card van de werken in bet
geheugen van. een satellietdecoder en op een teievisiescherm, op voorwaarde dat die
fragmenten bestanddelen bevatten die de uitdrukking vdrmen van de eigen inteilectuele
schepping van. de betrokken auteurs, zodat. bet samenáestelde geheei van de gelIjktiJdig
gereproduceerde fragmenten moet warden onderzocht am no te goan of het dergehjke
bestanddelen bevat.

Uit rechtspraak van het Hof van Cassatle blljkt hetgeen volgt:

Om de bescherming van de Auteurswet (thans artikel Xl. 165 e.v. WER) en van hat Verdrag van
Bern te kunnen genieten, is het voor een .fotografie nodig maar voldoende dat ze de
uitdrukking is van de inteliectuele inspanning van de maker ervan, welke voorwaarde
onontbeerlijk is am aan het werk bet vereiste Individuele karakter te geven waardoor een
schepping ontstaat (Cass. 27 april 1989, R.W. 1989-99, 362: in dezelfde zin Cass. 10 december
1998, R.W. 1999-2000, 325, Cass, 2 maart 1993, Juste.l, N-19930302-9).

Het begrip ‘de intellectuele inspanning van de maker’ Verwijst naar het
oorspronkelijkheldscrjterium (cfr. Hvi[U arrest Infopaq (1), reeds geciteerd, en HvJEU 1 maart
2012, 0.604/10, Football Dataco Ltd V Yahoo!, ECLI:EU:C;2012:115, ro. 37 en de aldaar
geciteerde (ander-e) rechtspraak),
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Het hof oordeeit als volgt

86, Volgens appellanten zou Honkoop in zijn verslag hebben ‘toegegeven’ dat de
functjonal(tejt van Diplomatic Card nagenoeg geheel aanwezig is in het Forax systeem (do TrAX
software). De software van Foray zou een kople zijn van de software van Diplomatic Card.
Minstens zou het gaan om een bewerking daarvan,

In zljn arrest SAS heeft bet HvJEU anderstreept dat de functionailteit van eon
computerprogramma niet een uitdrukklngswijze daarvan als bedoel In artikel 1 lid 2 van de
Softwarerlchtlljn vormt, omdat anders ideeen zouden kunnen warden gemonopoliseer-d (ro.
39 en 40 van het arrest, hiervoor geciteerd).

De Forax software of TrAX software heeft in grate mate dezelfde functionaliteit als de
DiplomatIc Card maatsuftware. Eon louter overeenstemmendo functionaliteit kan echter, gelet
op hetgeen voorafgaat, geen inbreuk op auteursrecht opleveren,

De brancode van eeñ computerprogramma is een uitdrukkingswijze van het programma die
krachtens artikel 1 lid 2 van de Softwarerlchtlijn, waarvarl artikel Xl. 295, alinea 2 WER de
omzetting is in Belgisch recht, auteursrechtelijkwordt beschermd

Diplomatic Card blijft in gebreke om de broncode van de door haar Ingeroepen maatsoftware
neer te leggen (de broricode van een computerprogramma Is de leesbare tekst die door de
programmeur in eon programmeertaal is geschreven). hi heeft die everimin ter beschlkking
gesteld van welke deskundige ook die zicli in het kader van haar geschil met Foray in enige zin
heeft uitgelaten, Er kan dan ook niet worden beoordeeld of er op het niveau van de broncode
overeenstemming bestaat tussen de maatsoftware yan Diplomatic Card en de software van
Forax. Voor zover de vorderingen van appollanten zijn gesteund op de bewering dat de
software van Foray oen inbreukmakende kople is van do maatsoftware van Diplomatic Card,
clienen doze vorderingeri van appellanten alleen al am die reden te warden afgewezen.

De Softwarerichtlijn bepaalt In artikel 4 lid 1, b) een càmmunautair bewerkingsrecht. Artikel Xl,
298, b) WER Is de omzettlng van dit bewerkingsrecht in Belgisch recht.

Hot verslag van Van Foosmalen van 11 mel 2015, opgesteld in het kader van hot beschrijvend
beslag inzake namaalc, stelt vast dat do software van Foray in technische uitvoering verschilt
van de maatsoftware van Diplomatic Card en daarom als niet relevant moet worden
beoordeeld (pagina 72 van bet versiag). Dit duldt er.op dat tussen de ultdrukkingswljzeri van
de betrokken programn’ia’s or onvoldoende overeenstemming bestaat, hetgeen er voldoende
op wijst dat de software van Foray (TrAY software) geen bewerking Is van de maatsoftware
van Diplomatic Card in de zin van artikel 4 lid 1 sub b):van de SoftwarerichtiijnJartlkei Xl.298, b)
WER. Voor zover de vorderingen van appellanten zijn gesteund op de bewering dat de
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software van Forax een inbreukmakencje bewerking is van de maatsoftware van Diplomatic
Card, dienen deze vorderingen van appeiianten alien al om die reden te worden afgewezej-i,

87. Wat de door appelianten ingeroepen specificatles betreft, zijrj de versies van de
specificaties van Diplomatic Card en deze van Forax die Ban de orde zijn voor de beoordeling
van de middelen en argumenten van appeliariten. die gesteund zljn op specificaties, het
‘Functional Design 14.F’ van Diplomatic Card, enerziJds, en de versies ‘Functional Design 01’
(hierna ‘do versie 0.1’) tot en met de ‘Functional Design 1,9’ (hierna do ‘versies 1.9’) van do
Forax specificaties, anderzljds Do versie 0.1 van de Férax specificaties dateert van 18 augustus
2010 en is Aén van de versies (de oudste) die werden aangetroffen bij Forax op bet ogenblik
van hot beslag inzake namaak waartoe word overgegaan Van de ‘Functional DesIgn 1.9’ zijn er
twee versies, met name een versie ‘odt’ die door Van Roosmaien werd aangetroffen onder het
beslagen materiaai en een versie ‘PDF’ die dateert van juni 2012 en die door Forax
overgemaakt werd aan appeilanten en Van Roosmalen.

Het liof acht de ‘Functional Design 14.F’ van Diplomatic Card in casu relevant en r’iet de
‘FunctIonal Design 14.1’ van Diplomatic Card. Door Van Roosmalen werd immers vastgesteld
dat er een verschii bestaat tussen de in bet beslagen materlaal aangetroffen specificaties van
Diplomatic Card en de Specificaties die later door Diplomatic Card aan Van Roosmalen werden
bezorgd (pagina 22, randnummer 3.1.3 van bet verslag). De deskundige hield terecht reker’ing
met de laatste versie van de specificaties van Diplomatic Card die in bet beslagen materiaal
werd aangetroffen met name deze van 12 mel 2010, te weten do ‘DCC Specification 14,F~ of
bier ‘Functional Desicn 14.F’. Van deze laatste versie staat immers vast dat de besiagenen er
konden over bescbikken om ze gebeurlijk te gebruikeri, wat niet bet geval is wat betreft de
‘Functional Design 14.1’ van Diplomatic Card.

Appellanten voeren aan dat do speclflcaties (‘Functional Design 14.F’) onder de kwaliflcatie
‘voorbereidend materiaal’ vailen in de zin van artikel 1 lid ‘van de Softwarerlchtlijn

Ult bet SAS-arrest van bet HvJEU biilkt dat voor zover materiaal een beschrijving bevat van de
functionaliteit van bet computerprogramma, het niet als ‘voorbereidend materiaai’, en dus
ook niet Ms ‘computerprogramma’ in de zin van de Softwareriehtlijn kan worden beschouwd.

Onder ‘functionalitelt’ als bedoeld in het SAS arrest moet wôrden verstaan bet geheei van
mogeiijkheden dat een informatiesysteem biedt, de ken merkende acties van bet programma
of, kort gezegd, de dienst die de gebruiker van een computerprogramma ervan verwac[it
(cfr. ro. 52 van de conclusie van Advocaatgeneraal Y,. Bot van 29 november 2011,
ECIJ;EU:C:2011:787, bi) bet SAS-arrest en ro. 40 vanhet arrest zelf, dat verwijst naar ro~ 57
van voormeide conciUsle),
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Net Functional Design 14.F’ (stuk VI.2 van appellanten) vormt niet een functionele
omschrijvjng van bet programma li-i deze globale zin, maar bevat functionele specificaties
met volgens bet versiag Van Roosmalen (pagina 18), een detailbeschrijving van de soort van
invoergegevens die een programma moet verwerken en bet type uitvoer dot wordt verlangd.

Door appellanten wordt derhalve terecht aangevoerd dat het Functional Design 14.F méér is
dan een loutere opsomming van (gewenste) functies of functionallteiten. Dit brengt met zich
mee dat bet Functional Design 14.F niet zonder meer van bescherming van artikel Xl.294 e.v,
WER kan warden uitgesioten op de grand dat bet alleen maar een functionele omschrijving
Zougeven.

88. Blijft dan de vraag of er in het Functional Design 14.F ais voorbereldend materiaal
creatieve keuzes werden gemaakt.

in Considerans 7 van de Softwarerichtiijn (cfr supra) wordt over de term
‘computerprogramma’ vermeld Deze term moet eveneens bet desbetreffende
l,00rbereidende ontwerpmateriaal omvatten dat tot bet vervaardigen van ee,~ programma
leidt op vaorwaarde dot dit voorhereidende materical van dien card is dat bet later tot zulk
een programma ken leiden.

In bet SAS arrest [jeeft bet HvJEIJ - onder verwijzlng rlaar zljn arrest van 22 december 2010 in
de zaak BSA - gepreciseerd dat de Softwarerichtlijn bescherming biedt aan de
uitdrukkingswijze van voorbereidend ontwerpmateriaai dat tot vervaardigiñg van een
programma ieidt, op voorwaarde dat dit voorbereidende materiaai van dien aard is dat bet
later tot een computerprogramma kan lelden Cro, 37 van bet arrest).

Hieruit biijkt dat:

— anderscheid moet worden gemaakt tussen I) voorbereidend materiaai dat Cal) van dien
aard is dat het later kan resultereri in een computerprogramma en ii) voorbereldend
materiaai dat (nag) niet van &en aard is :dat bet later kan resulteren in een
computerprogramma en

— ultsluitend bet voorbereidend materiaai dat (al) van dien aard is dat bet later kan
resuiteren in een computerprogramma door de Softwarerichtiijn wordt beschermd; zuik
voorbereidend materiaai draagt (ai) de kenmerken van de uitdrukkingswijze van bet
computerprogramma in zich.

Wanneer er nog een programmeerwerk met creatieve stapperi moet warden verricht am
van het voorbereidend materlaal tot bet computerpragramma te komen, kan niet worden
gesproken van voorbereidend materlaal dat (a!) van dien aard is dat bet Ran resulteren In
een computerprogramma.
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In casu blijkt uit het versiag van Van Roosmalen, dat bet Functional Design 14.F van
Diplomatic Card dierit gezien te worderi als een beginpunt van een
softwareontwiklcelingsproces met dien verstanrie dat bij de uitwerklng van dit
voorbereidenci materiaal in werkende software nogveel belangrijke beslissingen dienden te
warden genomen, Hot hot verwijst naar pagina 18 van bet versiag Van Roosmalen, waar staat
vermeld Het wele opqemerkt, dat verschhilende 1CT-opdrachtnemers op basis van zeifs
hetzelfde document functionele specjfica ties’ sterk versehijiende programma ‘5 kunnen
make,, die wells woar alien can de beschreven nat/en van tie opdrachtgever/kiant voldoer~,
moor onderling sterk van elkuar verschiiien in gebruikte tools, technieken en
UitvoeringswlJzen.

Diplomatic Card toont geenszins aan dat tie omzetting van de functionele specificaties in bet
Functional Design 14,F naar bet computerprogramma dat zij voor haar diplomaten tanlckaart
gebrulkt, niets meer beheisde dan een technische vertaling of een kleine stap waarbij niet
of nauwelljks nog creatieve keuzes werden gemaakt. hi maakt dit evenmin voidoende
a ann emelijk.

Er dient dan ook van te worden uitgegaan dat om:van bet Functional Design 14.F tot een
computerprogramma ft komen, flog een programmeerwerk met creatieve keuzes ten
aanzlen van de in dat programma te gebruiken tools, technleken en uitvoeringswijzen
diende te worden verricht Dit betekent dat het Functional Design 14.F - ook al is bet meer
dan een opsomming van functionalitelten (cfr. supra) — niet kan warden bestempeld als
voorbereidend materlaal dat Cal) van dien aard is dat bet in een computerprogramma kari
resulteren.

Op Functional Design 14.F of met ander-e woorden op de specificaties van Diplomatic Card,
kan door deze laatste zodoende geen beschermltig krachtens artikeis Xl. 294 e.v. WER
worden ingeroepen.

De vorderingen van appellanten gesteund op deze bepalingen in verband met tie
speciflcaties van Diplomatic Card is dan ook ongegrond.

89. Het hot onderzoekt hierna of Diplomatic Card zich met betrekking tot bet Functional
Design 14.F kan beroepen op de artikelen Xi. 165 e.v. WER.

Het versiag Van Roosmalen vermeldt dat bij een vergelijking tussen de Functional Design
14.F en de Foray specificaties, gaande van de Foray specificatie 0.1 tot de Foray speciflcatie
1.9 PDF, blijkt dat er In de Foray specificaties ‘woordelijk overeenkomende tekstblokken~ ziJn
van mlnstens 10 woorden op een rh tot minstens 75 woorden op een rh. In procenten
uitgedrukt varieren de overeenstemmende fragmenten van 53,59% tot 0 percent (pagina 26
van bet verslag Van Roosmalen)
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Uitgedrukt in aantal overeenkomende woorderi per Woordblok (~fragment’) werd door Van
Roosmalen een percentage vastgesteid gaande van van 9,53% tot 0% (pagina 27 van het
versiag Van Roosmalen).

Aarlgezien het gaat om minstens 10 woorden op een ru of urn minstens 75 woorden op een
ri~ gaat bet bier om losse fragmenten ult bet DC-Functional Design 14.F en niet am op eikaar
aansiujtende fragmenten die samen eon langere tekst vormen.

Om een inbreuk te kunnen aannemen is Vereist dat deze losse fragmenten van het DC-
Functional Design 14.F ieder een eigen intellectuele schepping opleveren of, met andere
woorden, een elgen oorspronkelijk karakter hebben en bet persoonli)ke stempei van de
maker dragen (cfr. bet Infopaq 1 arrest HvJEU, hiervoor geciteerd).

De fragmenten vermeld in bet verslag Mulder IV van Is september 2015 - dat door
appellanten worth bijgebracht (hun stuk V.40) en dat volgens haar de conclusies trekt die uit
bet versiag Van Roosmalen dienen te worden getrokken - kunnen als representatief worden
beschouvyd (hierna ‘voorbeeld-fragmenten’), Er is geen aanwijsbare reden urn aan te nemen
dat de fragmenten die expliciet vermeid staan in Mulder IV niet representatief zijn voor deze
die Van Roosmalen op bet oog had buj de door hem in zujn versiag Vastgestelde
overeenstemmingspercentages (pagina’s 26-27 en 30-46 van zijn versiag).

Zoals uit de voorbeeld4ragmenten naar- voren kOmt, gaat bet bi de uit (al) de Forax
specifjcatles overgenomen fragmenten uit bet Functional Design 14.F ‘outer om feiteiijke
informatieverstrekklng in hoogult eén of enkele zinnen waarin een zakeiijke, yoUr de hand
liggende terminologie of vakjargon wordt gehanteerd.

Die fragmenten hebben een vorm die zo banaal en/of triviaal is dat zij niet Ms een ‘werk~,
met name bet resultaat van een eigen inteliectijele schepping kunnen worden aangemerkt;
een persoonlijk stempel van de maker of creatievé keuzes zijn in die fragmenten niet te
ofltWaren.

Een wiilekeurige verzameling (bet samengesteid geheel) aan triviale en/of banale
tekstfragmenten die, zoals in dit geval zeifs niet een langere aaneengesioten tekst vormen -

is zeif ook triviaal en/of banaal en geen ‘werk’, aangezien in casu elke aanwijzlng ontbreekt
dat die verzameilngop zich een eigen intellectuele schepping is die de persooniijke stempel
van de maker draagt en getuigt van creatieve keuze5.

Anders dan appellariten aanvoeren, genleten de in bet Functional Design 14.F Vervatte
feitejijke/technische informatie en functionailteit geen bescherming van bet auteursrecht
(vgi, ro. 40 van bet SM arrest HvJEU en hetgeen hiervoor werd overwogen en geoordeeld).

In strlJd met hetgeen waarvan Mulder IV tilt gaat, is bet niet omdat bet onderzoek van Van
Roosmaien een hoge mate van overeenstemming vaststelt (afhankelijk echter van de versie
van de Forax specificaties die met de Functional Design F14 wordt Vergeleken en afhankelijk
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van de vraag of er mlnstens 10 woorden op een ru of minstens 75 woorden op eer) ru
overeenstemmen) dat dit Ieldt tot de conclusle dat er sprake is van inbreukmakende
software.

In bet versiag van prof. Dietz werd geen rekening gehouden met de voor bet auteursrecht
relevante vorm, doch alleen met de overeenstemming van de intormatie die deze bevat cm
de functionailteit van het beschreverj systeem te begrijpen (zie pagina 7 van bet versiag), Dit
versiag doet dan ook.njets at aan hetgeen hiervoor reeds werd vastgesteld en geoordeeld.

Aangezien op de ult de Functional Design 14.F door de Foray specificatie overgenomen
fragmenten geen auteursrecht rust of dat, met andere woorden, appellanten wat deze
fragmenten uit de specificaties van Diplomatic Card betreft, zich niet kunnen steunen op
artikel Xl. 165 e.v, WER, kan van auteursinbreuk daarop geen sprake zijn.

90. De diverse verslagen die opgesteld werden op eenzijdig verzoek van appellanten (niet
alleen Mulcjer IV en Dietz, doch tevens de andere versiagen die op verzoek van appellanten
werden opgesteld), doen niets af aun hetgeen hiervoor werd overwogen en geoordeeld.

Indien appellanten de door hen ingeroepen intellectuele eigendomsrechten niet kunnen laten
gelden, kan er uiteraard geen sprake zIJn van een inbreuk daarop.

91. Alle avenge door de partijen ingeroepen feiteilike elementen, argumenten en
middelen aangaande de vorderingen van appellante gesteund op de door haar ingeroepen
intellectuele eigendomsrechten zijn flet ter zake dienend en wegen in leder geval niet Op
tegen hetgeen hiervoor door bet hot werd overwogerl,

IV.1.2 De ontvankelilkheid van de vordering van Diplomatic Card in de mate waarin
deze vorderinR gesteund is op de door haar irlReroepen Intellectuele
ei~endomsrechten

92. Geiet op hetgeen door bet hof werd geoordeeld, is het niet nuttig cm te onderzoeken
of Diplomatic Card al dan niet de (rechtmatlge) rechthebbende is van de maatsoftware en van
de speciflcaties die zij inroept of met aridere woorden om het middel te onderzoeken van
onontvankelijkheid van de vorderingen van appellanten in de mate waarin ze gesteund zijn op
de door hen ingeroepen inteilectuele eigendomsrechten. Hoe dan ook zijn de vorderingen van
appellanten gesteund op deze rechten immers ongegrond om de redenen die door het hof
werden uiteengezet.

Zodoende is ook de vordering van Foray gesteund op artikel 877 Ger.W. ongegrorid.
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IV.1.3 De geRrondhejd van de vorderine van apoellanten gesteund op de re~elgeving
Inzake marlctpraktiiken

93. Samenvattjng van hetgeen aangevoerd wordt door appellanten

Door de vroegere medewerkers van DCC Exploitation Beheer werd een plan uitgewerkt om
deze vennootschap en Diplomatic Card ~in faling te trekken om vervolgens op een goedkope
manler het handelsfonds daarvan overte nemen,

Alle Iriformatie over de dipiomaten tankkaar-t van Diplomatic Card werd volgens appellanten
door de vroegere medewerkers van DCC Exploitation Beheer gestolen (specificaties,
handleidingen, klantgegevens, knowhow, technische informatie, ...). Hiervoor werd door
appelianten strafklacht neergeiegd.

Vertrouwelijke informatie en bedrljfsgeheimen zouden door de vroegere medewerkers van
DCC Exploitation Beheer zijn ingebracht in Forax (daarbij hun plicht tot geheimhouding en
lovauteit schendend) en door Forax gebrulkt. Forax zou zich schuldig hebben gemaakt aan
parasitaire concurrentie

Voigens Diplomatic Card heeft het versiag van deskunclige Van Roosmaleri bevestigd dat Forax
over hot voorbereidende work van DCC beschikte. Volgens Diplomatic Card heeft Forax de
zware aanlooplnvestering niet moeten doen voor haar diplomaten tankkaart, dit in
tegenstelling tot Diplomatic Card. Forax kon zodoende een aanzienhijk lagere prils bepalen dan
DCC, die daar niet tegenop kon en haar eigen investering niet meer kon terugverdienen.

Forax had slechts drie maanden nodig am de diplomaten tankkaart te ontwikkelen. Volgens
appeilanten blijkt hieruit dat Forax do technologie van Diplomatic Card heeft aangewend.

Forax heeft sedert 2011 een ongeoarloofd concurrentievoordeel genoten op Diplomatic Card,

Forax maakt volgens Diplomatic Card op onwettige wijze gebruik van do Diplomatic Card
technologie en veroverde daarmee marktaandeel op Total, wat volgeris appellanten enkel
maar kan worden verklaard doordat do onderIig~ende Diplomatic Card technologie, die
geplagleercr werd door Forax, beter Is dan die van Total.

Diplomatic card heeft in februari 2015 de exploitatie van haar diplomaten tankkaart in Belgie
moeten stopzetten

Samenvatting van hetgeen aangevoerd wordt door Forax

94. Forax betwist hetgeen door appellanten wordt aangevoerd, Zij steit zich niet schuldig
te hebben gemaakt aan onrechtmatige daden.
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Oat de vroegere medewerkers van DCC Exploitation Beheer, waarvan Diplomatic Card het
vertrek alleen aan zlçhzelf te danken heeft, in bet bezit waren van bedrijfsinformatie van de
voormelde vennootschap, thans in faling, is niet per se wederrechtelijk. Zij waren immers bij
DCC Exploitation Beheer tewerkgesteld en gebruikten de betrokken informatie in de uitvoering
van huntaken

Volgeris Foray hebben de vroegere medewerkers enkel op legitieme wijze gebrulk gemaakt
van de knowhow en Informatie die in bun bezit was. Zij hadden bet recht om, via Foray, de
concurrentle met Diplomatic Card aan te gaan en daarbij hun jarenlange ervarlrig en expertise
op het vIa van de dlplomaten tankkaart te gebrulken.

De klantenbestanden van DCC Exploitation Beheer werden door Foray niet gebruikt.

Ret afwerven van cli~nteei is in elk geval in beginsel.geoorloofd, Dit geidt trouwens onk voor
het afwerven van personeel, Er ziJn in casu geen begeleidende omstandigheden die do
afwerving, voor zover die al zou hebben plaatsgevonden, onrechtmatig maakt.

Foray hebben samen met Esso en Shell een eigen en nleuw concept ontwikkeld, dat verschilt
van dat van Diplomatic Card.

Het hof oordeelt ais volgt.

95, Hlervoor werd uiteengezet waarom hot hof oordeelt dat de vordering van Diplomatic
Card gesteund op de door haar ingeroepen inteiiectueie eigendomsrechten ongegrond is.

De omstandigheden waarvan appelianten gewag maken, zoals het gegeven dat Foray in staat
was om na ongeveer drie.maanden op de markt te komen met een diplomaten tankkaart,
bewijst niet dat Forax onrechtmatig gebruik heeft gemaakt van bedrljfsinformatle
(inzonderheid software, specificaties of andere) waarvan zij via de vroegere medewerkers van
DCC Exploitation Beheer kennis kon nemen.

Ult bet feitenrelaas kan Immers worden opgemaakt dat de facturen van Atos voor de
ontwiickeling van de diplomatenkaart van DCC Exploitation Beheer/appeilanten niet tijdig
werden betaald (cfr., onder meer de getuigenverklaring van de heer Dardonvllle die in bet
feitenrelaas werd geciteerd). Ret is voidoende aannemeiijk dat dit de ontwikkeling van de
maatsoftware door Atos heeft vertraagd. Daarenboven biijkt lilt het versiag Honkoop dat het
voldoende aannemelijk is dat de Foray TrAX software op ongeveer drie maanden kon worden
ontwikkeld) gelet op-de middelen die hiervoor door Foray werden gemnvesteerd en de wijze
waarop Fiusso By tewerk ging. Ten onrechte menen appellanten dat met bet verslag Honkoop
geen rekening kan worden gehouden. Appellanten bewijzen niet dat het verslag niet
verifieerbaar zou zijn, zoais zi] aanvoeren. Minstens aangaande hetgeen voorafgaat is het
verslag Honkoop verifieerbaar.
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Ujt het feitenrelaas blijkt voidoende dat de Informatle en lcnowhow die nodig waren om de
diplomaten tankkaart te ontwikkelen en te commercialiseren, hoofdzakelijk bestond in hoofde
van de vroegere medewerkers van DCC Exploitation Beheer, die voOr hun samenwerking voor
deze laatste actief waren geweest bij Esso, bij Deloltte Antwerpen (Anne Serneels) of binnen
een eigen vennootschsp op bet viak van accijns- en belastingsvrije transacties (Juan Blasi). Dit
wordt voldoende bevestigd door de vaststeillngen van de cUrator van DCC Exploitation Beheer
die in het feltenrelaas werden geciteerd

Om de tankkaart te kunnen antwikkelen en uiteindeliik oak te exploiteren heeft DCC kennis
lngekacht door mensen pan zich te trekken die over die kennis beschikten, De meesten hadden
reievpnte kennis en ervaring op commercleel, financieel en/of technisch gebied.
De belpngrijkste persanen ,)aast .ctockbroekx waren (...) Juan Blosi, (...j. Chris Spek (...), Anne
Serneels, (..j, Thomas Segaert (.~.).

Doarnoost waren als keymedewerkers nag In dienst bli DCC Beheer mevrouw De Mets (.,),

(Onderllijning door het hof)

Dlt wordt ten overvloede bevestigd door de getuigeriverklaring van de heer de Hoer van Shell
die in het feitenrelaas word geciteerd en waarin deze onder meer het volgencle verklaarde:

1k begreep ook niet wuarom 1k de mensen van DCC met wie 1k eerder kennis had gemaakt niet
terugzag in de stijkken. Desgevraagd meidde Stockbroekx mU dat hi] die medewerkers had
ontslagen, omdat er geschilen waren ontstaan over onelgeniijk gebruik van de middelen van DCC
Dit kwam voor mU pig een anpiezierige verrossing en was voor ml] reden of te vragen of DCC de
markt/kianten ~an de diplomatenpas wel goed begreep. (...) U vraagt m~ of Forax scoorde op de
elsen van dienstveriening en deskundigheid van de markt waarap DCC eerder niet scoorde. We
waren niet op 2oek noar software, naar ideeen of con cepten, we woren op zoek noar oplossingen
waarln met kennis von de markt en de klonten en de problematlek rend de belastinqen en cccjjnzen
volgens onle systernen kon worden gewerkt. Dc mensen die eerder bU DCC werkten begrepen dot
en hadden daorvoor een opiassing.

Dat Marc Stockbroekx als hoofd-contactpersoon in de relatie tussen DCC Exploitation Beheer
en Atos, de specificaties en in het blizonder de Functional Design 14E aanleverde aan Atos,
zoals bllJkt uit de getuigenverlclaring van M. Kermezii, doet daar niets aan at. Er blijkt immers
voldoende uit de getulgenverklaring van de heer de Hoer dat Marc Stockbroekx nlet in staat
was om, al dan niet. via appellanten, do dipiomaten tankkaart ais product op de markt te
commerciaiiseren. Biijkbaar beschlkte hi] hiertoe zeif niet over do nodige knowhow.

Daarenboven blIJkt voldoende jut hot verslag Huys dat zoals Forax aanvoert, de dipiomaten
tankkaart die door Forax gecommerciaiiseerd wordt, In grote mate afwijkt van het product van
Diplomatic Card

5.2.1. FORAX ontvanqt transacties Inciuslef toksen, berekent zeif de toksen en spiitst zeif de
ransacties op, zuiks terwW DIPLOMATIC CARD enkel reeds van taksen ontdane tronsacties antvangt
van TOTA4,
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5.2.2. FORAX doet can effectieve quota-controle, terw,jI DIPLOMATIC CARD deze louter blJhoudt
Urn als Info mee te geven op defactuur (in her qeval van DIPLOMATIC CARD Iilakkeert TOTAL de
pomp wanneer bet. quotun, bereikt is, bij FORAX doen ESSO en SHELL zulks nietE
5.2,3. FORAX factureert tax-free tot bet quorum bereikt Is en moakt don een separate toks-paid
foctuur voor bet over/ge deeL DIPLOMATIC CARD ku,, enkel taks.freefoctureren;
5,2.4. De rapportering naur de overheid maakt dee! ult van de FORAX-specificaties, hetgeen nlet bet
geval is Woof DIPLOMATIC CARD. DIPLOMATIC CARD ven,ult dezefunctionoliteit flier vanult de Arcs
SOLARIS applicatie.

Er is geen gegronde reden waarom het hof geen rekening zou houden met de voormelde
bevindingen van de hear Huys. De voormelde bevindingen warden als dusdanig door
appeilanten niet betwist.

Wat de lclantenlijst.varj Diplomatic Card betreft, blijkt uit het verslag KPMG (cfr. het
feitenrelaas) dater zeer weinig klanten van DCC ExploitatIon BeheerJappellanten kiant zijn van
Forax. Daarenboven betreffen de kianten van Forax die op de klantenlijst van DCC Exploitation
Beheer/appellanten vermeld staan, voor een belangrijk deel klanten die door Shell werden
aangebracht. Een onrechtmatig handelen vanwege Forax. wat klanten betreft van DCC
Exploitation Beheer/appellanten staat hoe dan ook niet vast.

Er staat evenmin vast dat Forax gebruik heeft gemaakt van contactgegevens Van kianten,
quota, restende quota of andere gegevens van DCC Exploitation Beheer of appellanten.

Het vertrek van de vroegere medewerkers van DCC Cxploitatio,-i Beheer is enkel te wijten aan
deze laatste en aart Diplomatic Card. Dit blijkt ten overvioede uit het feltenrelaas (laattijdige
betaling van de medewerkers, niet-naleving van de arbeidsovereenkomsten door het verlies
van een bedrijfswagen, grote flnanciole problemen bli DCC ExploItation Beheer, plundering
van haar bedrijfsactiva (software) door Diplomatic Card, .,,). Van een onrechtmatlge atwerving
van personeel door Forax is dan ook geen sprake. In elk geval wordt er daarvan geen enkel
bewijs geleverd.

Wat de samenwerking tussen Forax en Esso/Shell betreft, verwljst bet hof naar de
getuigenverklaringen van de heren Belier en de Boer die in het feltenrelaas werden geciteerd
en waaruit blijkt dat Shell onafhankelljk besliste om niet met Diplomatic Card in zee te gaan,
mede om reden van haar onrustwekkende financiële situatie en omdat zij niet in staat was aan
Shell een product (diplomaten tankkaart) te leveren dat aan haar eisen voldeed. Dat een
samenwerking tussen Esso en Forax (Forax ontkent dat zij werkt met Total en een
samenwerking tussen Total en Forax wordt door appellanten niet bewezen) is tot stand
gekomen als gevolg van een onrechtmatlg handelen~van Forax, wordt evenmin bewezen. Dit
bllJkt nergens uit,

De heren Blasi en Christiaan Spek, vroegere medewerkers van DCC Exploitation Beheer, waren
niet gehouden tot enige geheimhoudingsplicht tegenover daze vennootschap of appeilanten,
Het tegendeel wordt door appelianten nlet bewezen, zodat zij zich minstens tegenovar deze
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beide personen (sleutelmedewerkers van Forax) niet op enige geheimhoudingspllcht kunnen
beroepen.

Hot hof oordeelt dat er in casu geen hewijs voorligt van onrechtmatige mededinging of
parasitaire concurrentie of aanhaking.

Het stond de vroegere medewerkers van Forax en inzonderheid de heren Blasi en Spek.
aismede mevrouw serneels, vrij om hun jareniange ervaring. kennis en knowhow - of deze nil

al dan niet deels of geheel aangewend werden voor het tot stand brengen van de Functional
Design 14F specificaties van Diplomatic Card of voor haar software, of flog om de nodige
toestemming te krijgen van de bevoegde overheden (inzake douane en accijnzen) of
oliemaatschappijen ~m op de markt te komen - te gebruiken om een met appellanten
concurrerende activitelt op te zetten. Hiervoor werd immers vastgesteld waarom er In hoofde
van Forax in elk geval geen sprake kan zijn van een inbreuk op beweerde inteliectuele
elgendomsrechteri v~n Diplomatic Card wat de gebrulkte specificaties en software betreft. De
geciteerde vroegere medewerkers van DCC Exploitation Beheer waren tegenover appellanten
niet gehouden door een niet-concurrentiebeding, Zij waren hoe dan ook gerechtigd om
publiek beschikbare informatie te gebrulkeri.

Do omstandigheden waarin Forax een concurrerende activiteit heeft opgezet, biljkt voldoende
Uit bet feitenrelaas. Het is in die context en nadat de samenwerking tussen DCC Exploitation
Beheer en haar vroegere medewerkers een fiasco was gebleken, dat bet zogenaamde ‘plan’
waarvan sprake in dQ nota van 23 juni 2010 en in de mails die werden teruggevonden door
Hoffman Bedrijfsrecherche, door de vroegere medewerkers van DCC Exploitation Beheer en
de heer Bostoen werd ultgewerkt.

Siechtmaicing van appellanten door Forax wordt niet bewezen,

Er zijn geen begeleidende om5tandigheden die het optreden van cie vroegere medewerkers
van DCC Exploitation Beheer of dat van Forax onrechtrnatig maken, minstens worden
dergelijke omstandigheden niet bewezen.

Niets toont aan dat hier niet de normale en rechtmatlge regels van de vrijheld van handel en
nijverheld (artikel II.? tot 11.4 WER) hebben gespeeld. Het bekomen van een concurrentieel
voordeel door onrechtmatig handelen, staat niet vast.

Van eerl schending van artikel XI. 104 WER door Forax is dan ook geen sprake, zodat de
vorderingen van appellanten die daarop gesteund zijn, als ongegrond worden afgewezen.

Dat er diefstal van bedriJfsgeheimen of knowhow zou plaatsgevonden hebben ten nadele van
appeilanten, blijkt in het kader van de onderhavige procedure nergens uit.
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IV.1.4 De avenge vorderingen van appellanten:

96. Gelet op hetgeen door het hof wordt geoordeeld, is bet verzoek van appellanten am
haar voorbehoUd te verlenen van hun recht om de éigen advocatenkosten en deze van hun
technlsche raadslieden door te rekenen aan Forax, ongegrond.

97. Appeilanten vorderen de vrijgave ten voordele van eerste (appellante) van de borgsom
van 6D.000 euro die ingevolge (de) arresten van 18 maart 2013 en 2 december 2014 op (do
grlffle van het hof) wend geconsigneerd.

Fonax voert geen verweer tegen doze vordering, zodat ze gogrond wordt verkiaard.

iV.2 Net incidenteel beroep van Forax

98. Forax vordert dat aan Diplomatic Card S&6 en Diplomatic Fuel Service het verbod zou
warden opgeiegd, onder verbeunte van een dwangsam van 10.000 € per lnbreuk, am de
commercleie partners van Fara)c, waaronder onder meer maar niet ultsiuitend Esso en Shell,
de dipiomaten, nationale overheden, internatlonale organisaties en de individueie klanten van
Forax aisook enige andere derde nog verder te benaderen met enige mededeiing, op welke
wijze oak, waarin Forax wordt beschuidigd van of in verband wordt gebracht met Inbreuken
op Inteilectuele elgendomsrechten van Diplomatic card, van oneerlijke marktpraktljken dan
wel andene denigrerende of zwartmakende communicatles omtrent de producten en diensten
van Forax.

Aangezien Forax haar maatschappelijke zetel heeft in Belgie en de schade die zij beweert te
lijden of to kunnen liNen door de slechtmaklng door appellanten, zich in Belgie voordoet/kan
voordoen, wordt do bevoegdheld van het hof om zlch uit te spreken over do vordering van
Forax door appellanten ten onrechte betwist.

Ult de uiteenzotting van do felten, inzonderheld de (inhoud van de) brieven die door
appellanten werden verzonden naar Esso en Shell, zelfs nog nà 28 februari 2013 (datum van
bet bestreden vonnjs) en de ruchtbaarheld die door appellanten gegéven word Ban de
strafklacht die zij hebben neergelegd tegen Farax (stuk iX.24 van Forax), blijkt dat de vordering
van Forax gegrond is. Het handelen van appellanten is Immers van aard om de commerciële
relaties van Forax met derden (en dus Forax zeif, gevestlgd in België) schade toe te brengen of
minstens te kunnen toebrengen. De uitlatingen van appellanten zijn ongerechtvaardigd
denigrerend en afbrekend tegenover Forax, haar neputatie en haar activiteiten.

Gelet op de hardnekkigheid waarmee appellanten de slechtmaklng van Forax blljven
verderzetten (cfn. bet feltennelaas), wordt en geen maximum Ban te verbeuren dwangsommen
bepaald.
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IV.3 De nleuwe VorderinE van Forax de vernietiging van de in besla~ ~enomen
documenten die in het bezit zlIn van deskundipe Golvers

99. Rekening houdend met alle elementen van do zaak (cfr. het feitenrelaas en alle
procedurevoorgaanden) is deze vordering van Forax gegrond.

Er valt niet in te zien hoe, zelfs in geval van en eventuele %loorziening iii Cassatie door
appellanten tegen onderhaVig arrest, gevolgd door eon vernietiging van dit arrest en eon
verwljzlng van de zaak naar een ander hof van beroep, de belangen van appellanten
onherroepelijk of onherstelbaar zouden geschaacj warden door de vernietiging van de in
besiag genomen doctimenten. Al de stukken die bet voorwerp hebben iiitgemaakt van het
beslag inzake namaak, werden immers ultvoerig versiagen in bet versiag van Van Roosmalen,
dat ter grittie werd neergelegd.

IV.4 De gevorderde rechtsDleRinasvergoedine

100. Forax vorder-t dat de rechtsplegingsvergoedlng zou begroot worden op het
maximumbedrag.

Dit verzoek Is gegrorid, gelet op de complexiteit van de zaak, die niet ernstig kan warden
betwist en ook niet betwist wordt.

IV.5 De kosten van het besln inxake namaak. van de deskundipen Golvers en Van
Roosmalen. van de vervanting van deskundige Golvers en van de vernietlgIng van de
besla~en stukken .

101. De kosten en hot ereloon van deskundigen Golvers en Van Roosmalen bedragen in
totaal 114.647,15 euro.

De vordering van Forax om deze kosten ten laste te leggen van appellariten is gegrond.

Deze kosten werden Immers op verzoek van appellanteri (in hun hoedanigheid van verzoekers
van een beslag Inzake namaak) gemaakt. Aangezlen zij in het ongelijk worden gesteld wat de
door hen Ingeroepen intellectuele eigendomsrechten en do beweerde inbreuk daarop betreft,
behoort bet hen deze kosten te dragen.

Om dezelfde redenen dienen appellanten in te staan voor de kosten van vervanging van
deskundige Golvers (3068,41 euro) door deskundige Van Roosmalen. Deskundige Golvers
werd vervangen door deskundige Van Roosmalen oñiwille van omstandigheden die niet aan
Forax waren toe te rekenen.
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Forax vordert dat de kosten van de heer Golvers a’s sekwester ten laste van appellanten
zouden worden gelegd. Het bedrag van deze kosten is niet gekend. Deze kosten dienen
eveneens gedragen te worden door appellanten, die deze kosten hebben veroorzaakt door
het door hen gevorderde beslag inzake namaak.

Forax vordert tensiotte dat ook de kosten van de vernietiging van de stukken die in besiag
werden genomen ter gelegenheid van hot beslag jnzake namaak, ten laste van appellanten
zouden worden gelegd. Oak deze kosten zijn immers hot gevoig van het beslag inzake namaak
waartoe werd overgegaun op verzoek van appeilanten, hoewel zij zich niet kunnen steunen op
de door hen ingeroepen intellectuele eigendomsrechten en de beweerde inbreuk daarop.

102, AIle overige• door de partlien ingeroepen feitellike elementen, argumenten en
middelen zijn niet ter zake dienend en wegen in leder geval niet op tegen hetgeen hiervoor
door hot hot werd overwogen.

OMDEZEREDENENI
HET HOF, recht doende na tegenspraak,

Gelet op artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebrulk der talen in gerechtszaken,

ingevolge de devolutieve werking van het hoger beroep van appelianten tegen hot
bestreclen vonnis (artikel 1068, alinea 1 Ger.W.);

Verklaart het hoger beroep van appeilanten, het iricidenteel beroep van geIntimeerde en
haar nieuwe vordering ontvankelijk;

Verklaart het hoger beroep van appelianten en haar vorderingen enkel gegrond in de
volgende mate:

Beveelt de vrljgave ten voordele van Diplomatic Card S&B SA van de door appeilanten ter
grittie gesteide waarborg van 60.000 euro;

Verklaart voor het overige het hoger beroep van appellantei, en haar vorderingen
ongegrond;

Verklaart het incidenteel beroep van geIntimeerde en haar vorderingen gegrond;

Doet het bestreden vonnis teniet in de mate waarin het:
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Aan Diplomatic Card S&B SA en Diplomatic Fuel Service By het verbod oplegt onder
verbeurte van een dwangsom van 2500 EUR per inhreuk, om de commerciele partners van
Forax, waaronder Esso en Shell) flog verder te benaderen met enige mededeling, op welke
wijze ook, waarin Forax wordt beschuidigd van of In verband wordt gebracht met inbreuken
op inteilectueie eigendomsrechten van Diplomatic Card S&8 SA, van oneerlijke
marktpraictijken dan wel andere denigrerende communicaties omtrent cle producten en
diensten van Forax, met cen maximum aan te verbeuren dwangsommen van 25.000 euro;

Opnleuw recht doende dlenaangaande op vorderi,-ig van geIntimeerde, Forax NV:

Legt aan appellanten Diplomatic Card Sea SA en Diplomatic Fuel Service By, bet verbod op.
onder verbeurte van een dwangsom van 10.000 euro per inbreuk, om de commerciële
partners van Forax NV, waaronder onder meer maar niet uitsluitend Esso en Shell, de
dipiomaten, nationale overheden, internationale organisatles en de individuele klanten van
Forax NV alsook enige andere derde nog verder te benaderen met enige mededeling, op
welke wijze ook, waarin Forax NV wordt beschuldigd van of in verband wordt gebracht met
inbreuken op intellectuele elgendomsrechten van Diplomatic Card S&B SA, van oneerlijke
marktpraktijken dan wei andere denigrerende of zWartmakende communicaties omtrent de
producten en diensten van Forax NV;

Beveelt de vernietiging van alle bestanden, materiaal en documenten, wat ook de drager
moge zijn, die in bezit zijn van de heer ir. Goivers~ Baron de Vironlaan 108 b 11 te 1700
Dilbeek, ingevolge de kopies die werden gemaakt in bet kader van het beschrijvend beslag
van 2juli 2012;

Legt de kosten en bet ereloon van deskundigen Golvers en Van Roosmalen ( 114.647,75 euro)
ten laste van appeilanten;

Legt de kosten van do vervanging van deskundige Golvers (3.06R,41 euro) ten laste te leggen
van appellanten;

Legt de kosten en bet ereloon van de beer Golvers in zijn hoedanigheid van sekwester ten
laste van appeilanteri;

Legt de kosten van de vernietiging van de stukken die in beslag werden genomen ter
gelegenheid van bet beslag inzake namaak, ten laste van appellanten;

Legt de kosten van de procedure voor de eerste rechter en van de beroepsprocedure ten
laste van appelianten.

Stelt deze kosten vast op 389,54 euro (dagvaarding) + 210 euro (verzoekschrlft tot hoger
beroep) aan de ziJde van appelianten en op 11.000 euro (rechtsplegingsvergoedjng
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procedure in eerste aanleg) + 11,000 euro (rechtsplegingsvergoeding procedure in hoger
beroep) aan de zijde van geintimeerde.

Aldus gevonnist en ultgesproken ter openbare bultengewone terechtzltting van de
burgerllJke achtste karner van het hof van beroep te Brussel, op 23 nIei 2017, waar
aanwezig waren en zitting hielden:

Bruno LYSEER
Catharina VAN SANTVLIET
[Is HERREGODTS
Kaatje BATS[LI[R

Voorzitter
Raadsheer
Raadsheer

SANThLI ET
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