Reglement grijsmaken maatregelen volgens 1019b-d en 1019e Rv:
Rechters van de sectie Intellectuele Eigendom van de rechtbank Den Haag behandelen de bij die
rechtbank ingediende verzoeken om maatregelen zoals bedoeld in de artikelen 1019b-d Rv en/of
artikel 1019e Rv. Daarnaast behandelen deze Haagse rechters regelmatig verzoeken om dergelijke
maatregelen die zijn ingediend bij andere rechtbanken, maar die betrekking hebben op rechten
waarvoor de rechtbank Den Haag in de hoofdzaak exclusief bevoegd is (zoals octrooien,
kwekersrechten, Gemeenschapsmerken en Gemeenschapsmodellen). Met het oog op de voor de
behandeling van die geschillen vereiste expertise heeft het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en
Kanton (LOVCK) aanbevolen dergelijke verzoeken te laten behandelen door een rechter uit de sectie
Intellectuele Eigendom van de rechtbank Den Haag als rechter-plaatsvervanger. Een verzoek om
behandeling door een rechter-plaatsvervanger uit Den Haag wordt gedaan door de rechtbank waar het
verzoek is ingediend.
Een belanghebbende kan in een brief op voorhand zijn bezwaren tegen toewijzing van (een)
maatregel(en) zoals bedoeld in de artikelen 1019b-d Rv en/of artikel 1019e Rv kenbaar maken
(aangeduid als “grijsmaking”). Rechters van de sectie Intellectuele Eigendom van de rechtbank Den
Haag zullen die brief betrekken zowel bij de beoordeling van de bij de rechtbank Den Haag
ingediende verzoeken, als bij de beoordeling van verzoeken die zij op grond van de bovengenoemde
aanbeveling als rechter-plaatsvervanger beoordelen voor andere rechtbanken.
Aan een dergelijke brief worden de volgende eisen gesteld:
1.

De brief dient zowel digitaal als per post te worden toegezonden. Eventuele bijlagen kunnen
slechts per post (of desgewenst per koerier) worden verstuurd, tenzij het geheel van de digitale
verzending niet meer dan 2 Mb zal omvatten. Eerst wanneer de gehele brief inclusief de bijlagen
is ontvangen, zal met de inhoud van de brief rekening kunnen worden gehouden.

2.

Digitale aanlevering dient in het zogenaamde pdf-formaat te geschieden. Dit dient een pdfdocument te zijn dat doorzoekbaar is op woorden en daartoe niet beveiligd is (dus geen louter
gescande pdf). De email dient te worden geadresseerd aan rekest.ie.rb.denhaag@rechtspraak.nl .
In de e-mail zelf mag geen in aanmerking te nemen tekst worden opgenomen. Het onderwerp
van de email dient te beginnen met “grijsmaking”, gevolgd door de naam van de (eerste)
verzoeker.
Nadat de rechtbank zowel de papieren als de digitale stukken heeft ontvangen, krijgt de indiener
per email een bevestiging van de ontvangst en verwerking van de grijsmaking, onder vermelding
van het nummer waaronder de grijsmaking in de administratie van de rechtbank is opgenomen.

3.

4.

In de brief dienen de bezwaren tegen toewijzing van een maatregel als bedoeld in artikelen
1019b-d of 1019e Rv duidelijk uiteen te worden gezet, onder overlegging van de beschikbare en
relevant te achten bewijsstukken.

5.

Op het voorblad van de brief dienen de namen en woonplaatsen van de indiener(s), de mogelijke
wederpartij(en) en de betrokken IE-rechten zo duidelijk mogelijk vermeld te worden. Partijen
worden er nadrukkelijk op gewezen dat de naamsvermelding essentieel zal zijn voor het vinden
van de juiste brief bij een ingediend verzoekschrift.

6.

De grijsmaking zal zes maanden na indiening haar geldigheid verliezen. De geldigheid kan
desgewenst worden verlengd met telkens een periode van zes maanden door per email aan het
onder 2. genoemde emailadres een verzoek om verlenging te sturen, met vermelding van het
nummer van grijsmaking. Indien een grijsmaking niet wordt verlengd, zal de grijsmaking uit de
administratie worden verwijderd en zullen de papieren en digitale stukken vernietigd worden.

Bij de beoordeling van verzoeken zoals bedoeld in de artikelen 1019b-d Rv en/of 1019e Rv zal de
voorzieningenrechter eventueel ingediende grijsmakingen betrekken.

In het geval van een verzoek zoals bedoeld in artikel 1019b Rv kan een grijsmaking aanleiding geven
om het verzoek aanstonds af te wijzen of om een wederpartij eerst te horen. Een grijsmaking geeft de
indiener ervan evenwel geen aanspraak dat hij op een tegen hem ingediend verzoek eerst wordt
gehoord en evenmin staat een grijsmaking eraan in de weg dat een verzoek wordt toegewezen zonder
dat de wederpartij eerst is gehoord.
Bij verzoeken uit hoofde van artikel 1019e Rv biedt de wet niet de mogelijkheid dat voorafgaand aan
een te nemen beslissing wordt gehoord. In dat geval kan de voorzieningenrechter het verzoek slechts
afwijzen of (al dan niet met beperkingen) toewijzen.
Verzoeken om grijsmaking betrekking hebbend op maatregelen die niet zijn gegrond op rechten van
intellectiele eigendom worden niet in behandeling genomen.

