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t- Hierbij zend ik u op voorhand twee exemplaren van de akte vêrmeerdenng eis tevens
houdende aanvullende paoducttes, alsmede een afschriít van het begeleidende HJormulieÍ,
die dinsdag a s. namens IVlercis en BÍuna brj het Amsterdamse hof zullen wordên ingediend

Zoals wij reeds telefonisch bespraken verzoeken wt het Amsterdamse hof beide partijen een
lermijn van zês weken te verlenen om schfifteltjk te reagereni Mercis en Bfuna op de door
Punt.nl in te dienen memorie van grieven in incidenteelappê1, punt.nlop de dooÍ Meícts en
Bruna ingediende akle.

VooÉs bevêstig ik hierbij dat u telefonisch eíin heeft toegeslemd dat MeÍcis uw, aan rnrl ge-
richte, bÍief van 1 1 maart 2010 als productie in het geding zêt brêngên.

Tot slot benadfuk ik nogmaals dêt deze brief, de aktê en het H-foÍmulier, beschouwd moeten
worden als vertrouwellke stukken. Mercis, Bruna en ik, geven u, Punt nlen haar beleidsbe-
paler de heer H. De Jong, den ook uitdrukkelijk geen toestemming voor opênbaarmaking van
deze st0kken.

N4et vÍiendelijke groet,
HoulhoÍí Buruma

./. t rt.,., ',. !,\ .*,")r-,
R.S. Le Poole
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AKTE HOUOENDE VERMEERDERING
DUCTIES

EIS, TËVENS HOUDENDE AANVULLENDE PRO-

inzake:

Mercis 9,V., een besloten vennootschap met bêpêrkte aanspÍakelíkhéid gevestiqd en
kantoorhoudend te Amsterdam (,,Mereis"), en

Hendrik Magdalênus Bruna,
wonendê tê Utrecht ("Dick BÍuna',),

appellanten,
eisers in eerste aanleg,
advocêten: mf. R.S. Le Poole en mr. A. Bekema

tegen

Punt.nl B.V. ("Punt,nl"), een bestoten vennootschap met bepeÍkte aansprakelijkheid
gêvestigd tè's-Gravenhage en kantoorhoudend te couda

geíntimêêrde,
gedaagde in oerste aanleg,
advocaali mr. O.M.B.J. Volgenant



Ëdelgroolachtbaar College,

1. Vermeerdering van eis
1.1. Op de website <mijn.domêin.nl> en meer specifiek op de URL

httpr//nieuws mijndomein.nl/category/nijntje/ (de'Wèbsite') wo.den de in het kader
van de onderhavige paocedure door de advocaten van Mercis en Dick Brunê met de
heer Dê Jonge van Punt.nl en met mr. Volgenant gewisselde correspondentie, als-
mede de door IVercis en Dick Bruna in het geding gebrachte processtukken (de
"Stukkên") (grotendeels) openbaar gemaakt (productio 27).

1.2. Op de Websile wordt Punt.nl onschreven als .de weblogcommunity van mijndo-
mein.nl" (pÍoductiê 28). Mijndomein.nl B.V is de houder van de Website (productie
29). Evenals bU Punt nl 8.V., is de enige aandeelhoudêr van N4jjndomein.nl 8.V., H2
beheeí 8.V., waarvan de heeÍ De Jong éen van de twee feitelijke bestuurders rs
(productie 11 en productie 30). Dê advocaten van Mercis en Dick Bruna hebbên. in
de aan de heeÍ De Jong gerichtê coíespondentiel en tijdens telêfoongesprekken
mel de heer De Jong en zijn advocaat, expticiet aangegeven géén toestemming te
verlenen vooÍ de openbaarmaking van dê Stukken en Punt.nl, althans haêr raads-
man en de heer De Jong, telefonisch verzocht de openbaarmaking van de Stukken
te staken en gestaêkt te houden. Hieraan heeft Punt.nlgeen gehoor gegeven.

13. De rechthebbenden ten aanzien van de Stukken hebben hun auteuÍsrechten, althans
hun Íechten op geschriftenbescherming, bij onderhandse akte overgedragen aan
ÍVIeícis De bevoegdheid tot publicatie koml uitsluitend loe aên de rcchlhebbende, uÈ
leraard behoudens gegeven toestêmming. punt nl is als onivangêr van de StLrkken
wel eigenaar van dê stoffelijke exemplaren, maar kan daaraan geen recht tot open
baarmaking of vervêêlvoudiging onllenen Temeer nu rneêrmalen door de advocaten
van l\íercis en Djck BÍuna expliciet is aangêgêvên dat gêén toestemming voor open-
baarmaking werd verleend en sprake is van ve*rouwelijkê mededelingen en stukken
verspreid in beperkte kring, zodat Mercis en Dick Bruna mochlen rêkenen op een
vertÍouwelijke behandeiing van de Stukken.

1.4. Door Punt.nl wordt niet bêtwist dat Punt nt de Stukken, via de persoon van de heer
De Jong, op de Wêbsite openbêar heett gemaakt. Nu hiertoe expliclet geen toe-
stemming is gegeven, vormt de openbaarmaking vên de Stukken êên opzettelijke in-
breuk op de auteursrechten, alihans geschriÍlenbeschêrming van Mercis. Voof zovef
Punt.nl zich op hêt stêndprJnl mocht stêllên dat njet punt nl, maar Mijndomein.nl B.V
de feitelijke openbaarmêking verricht, is sprake van onrechtmatig handelen van

'O." Ui; O,l"tuun r,. O"r,"ma àan punt.ntd.d.27 okrob€Í2009 (p.oduclre 9), biie,maitvan mÍ Le
Poolè aán de heer Dè Jong d.d I december 2009, brl e-mart vá. mr Lê poote aan de heêÍ O€ .Jona d.d.
' I jandá'i 20! 0 e1 b't brief van mr. L e Poo'e aàn ó' Vo,qenanr d.d 5 n.al 2O1O
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15.

Punt.nllegens Mercis. Punt nl heeft immers vertrouwetijke Stukken ter openbaarma
king aangeboden aan [/ijndomein.nt B.V. zonder daaÍb]j te vêrmelden dat IVlercjs en
haaÍ advocaten expliciel loestemming hebbên onthouden aan openbaêrmaklng var
de Stukken. Punt nl heeft À,lijndomein.nl hiermee opzettelijk aangezet tol inbreuk op
de auteursÍechten, althans geschriftenbescherming vên lvlercis.

In reactie op de brief vên mr. Le Poole van 5 maart 20jO waafin wordt aangegeven
dat geen ioestemming tot openbaaÍmaking wordt gegeven, antwoordt punt.nl bil bÍ eÍ
van 11 maaít 2010 (píoductiê 3í, eveneens te vinden op <mijn.domêrn nl>), onder
meer dat:

"De vraag of het juridisch toegesÍaan is on Nijntje-afbeeldingen te parodjércn houdt
de inlernel-communily bezig. De door uw cliénten aanhangig gemaakte en door hen
goeddeels ve aren pÍocedurc hoeíl veel publiciteit gegenereed Op Mijndonejn nt
wotdt verslag gedaan van deze rechtszaak. Het doel hieNan is om cle internel-
comnunity duidelijq te naken waar de grcnzen liggen op intemet wal mag er wol en
niet in weblogs en op websites worden gezet."

En dal:

"Doof een rechÍs2aak aan te spannên tegên op internet beschikbare paradieên op
Nijntje hebben uw cliënlen .te publieke discussie hierover gsinitieercl. lndien uw cli-
enten rechtsmaatregelen zauden nenen om deze publieke discussie in tê peíken,
dan zal ook daaraan aandacht worden besteed op Mijndomein n!.'.

Uit het voorgaande volgt dat het betang van Punt.nl om de Stukken openbêaÍ te ma-
ken êrin rs gelegen de internet-commullity op de hoogte te houden van de ontwikke-
lingen in de onderhavige procedure.

In een dêmocratische Íechlsstaat is het echter van fundamenteel belang dat de ver
lÍouwelijkherd van de communicatie tussen êdvocaten ên parlijen beschermd wordt.
Mercis en Dick Bruna moeten ervan |lit kunnen gaan dat de coÍrespondentte ên pÍo-
cesstukken d e tlssên haar advocaten en (de advocaat van) Punt nl worden gewis-
seld vertroLrwellk worden behandeld, in het bijzonder wanneeÍ dit coÍêsponden|e
nret betrekking tol een êventuele schikking betfeft. MeÍcis heeft een zwaarwegend
maatschêppelijk belang om vrij!it le kunnen communiceren met (de advocaat van)
Punt.nl zondêr dai de rechtbank of het publlek daaa kennis van neemt

Àrercis en Dick Bruna hebben zich genoodzaakt gezien een pÍocedure aanhangig te
maken oÍn de hen toekomende Íechten van intellectuele eiqendom te handhaven teÍ
bescherming van het veilige en kindvÍiendelijke imago van nijntje. UiteÍaard is het
Punt nl toegesiean hrer een publieke discussie over te steíten en het (openbare)

1.7.
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'?Ur: <hltpJ/n€uws mljndometn nt/wp-content/up oáds/2010/03/KVOL-64627g-v1-Fax_!e_poote pdf>
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vonnis te publiceren. Er is echtêr geen sprakê van een maalschappelijke missland
die publiekelijk aan de kaak dient te worden gestêld en hel inteqraat openbaaÍ ma_
ken van de Stukken kan rechtvaardigen. Het plaatsen van de integrale Stukken is
dispÍoportioneel ofidat het gewenstê doel ook mêl een terughoudender wijze van
berichtgeving hád kunnen worden beÍeikt.

1.8. Het Gerecht van Ee.ste Aanleg van de Euíopese Gemeenschappen ihet ',Gerecht,,)
heeft bovendien aangegeven dat een procespartij alleen toegang tot procesdocu_
menlen van de legenpaÍt krijgt mêt ,het doel z|n ejgen zêak te bevorderen en voot
geen andet <loel". Dat laatste geldt zeker voo.,,het aanzetten van het pubtiek to! kri-
liek op argunenten clie doot ale tegenpaftij worden opgeworpen".In dat geval is vol"
gen het Gerecht sprake van ',misbruik van de procedure".3 Op de Websiie wordl het
publiek niel alleen aangezet tot krjtiek op dê argumenten die door Alercis en Dick
BÍuna zijn opgeworpen, têvens valt er een impliciete uitnodiging te lezen aan dê
web-community om "9Íoffe en aggressievè nijntje-grappen" lsic) le plaatsen, deze
zouden volgens Punt.nl jmmeÍs zin toegestaan door de rechtet.

1.9. In hel gevalvan openbaaÍmaking via internet zijn de gegevens wereldwijd 24 uur per
dag toegánkelijk voor een potentieel zeer omvangrjjk en divers publiek. Door de pu,
blicaiie van pêrsoonsgegevêns en Stukken, in combinatie met de bêgêleidende on-
nodig grievende commentaren, ontstaat op internet een onvolledig beeld van Dick
Bruna, het bedÍjl dat zijn intellectuele elgendomsrechten beheert en de advocaten
die hem bilstaan deze rechten te hêndhaven, rnêt een negatteve beooÍdeltng ten
aênzien van Dick Bruna en ziln tevenswerk nijntle toi gevotg. Dat punt.nl dit haêÍitjn
aanvoelt, blijkt alleen al uit de op voorhand ingenomên Stelling dat indien Dtck Bruna
ên MêÍcis rechtsmaêtíegelen willen treffen tegen openbaarmaking van de Stukken
op de Website ook daaraan aandacht zal worden besteed. HiêrdooÍ worden Dick
Bruna en l\rêrcis dan ook belemmerd jn hun procesvoering.

1.10. ln dit gevalwegen de belangen vên Mercis en Dick Brunê, oÍn vrijelijk en op vertÍou-
welike basis te kunnen corresponderen en píocederen, mel êerb ediging van de peÍ_
soonlilke levenssfeer, zwaardeÍ dan dat van Punt.nl om de internêt,community op de
hoogte te houden van de onderhavige procedufe, door het integraal opênbaarmaken
van (vertrouwelijke) coríespondentie ên procêsst!kken mel bekekking tot de ondeÊ
havige procêdure.

l.'l1. Op grond van hei bovenslaande vermeeÍdefen lvlercis en Dick Bruna hun êis zoats
geformuleerd in de appeldagvaarding als volgt:

rGerêchtvár EeÍsteAsnteg vánde Europêsê cemeênschappen, 17i!ni1g98, T-i74190 (Svênska Journarrst,of
bundet/ Raad van d€ E!Íopesê Unie)
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2.1.

5. Punt.nl te veroordelen binnen 24 uur na betekening van het ten dezo ta wjjzen ar-
rcst, cle openbaaímaking van processtukken en coffespondentio (inctusief pro.Juc-
ties) van. Morcis, Dick Bruna en/of hun advocaten, te (doen) stakèn ên gestaakt te
houden, op atraÍfè van eên dwangjom van EUR 5.000 pet dag of eên gedeelte dêar-
van dat Punt.nl in stijd han.!êlt mêt hêt hier gêvoderclê;

Aanvullendè productiês

Mercis ên Dick Bruna brêngen de volgende aangehechte productiês in het geding:

Productie 27: Lijst van de door Punt.nl op de Web6ite openbaer gemaakte Stukken

Productie 28: PrintscÍeen mijndomein.nl

Productie 29. SIDN registÍatie mijndomein-nl

Produclie 30: Uittrêksel handelsregister Mijndomein.nl B.V.

Productio 3'lr Briefvan mr. Volgênani aan mr. LePooled.d. 11maart2010

WAARVAN AKTE!

',), r/./.y't:/
Advocaten
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