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PER MAIL 

Betreft: "Stieviewer" - Unofficial Stievie HTMLS viewer 

Geachte Heer, 

Wij hebben vastgesteld dat u het signaal van Stievie op een onrechtmatige manier gebruikt en Stievie 
als een "browser"-versie aanbiedt. U erkent zelf dat dit op een onrechtmatige manier gebeurt door 
op https://github.com/steffest/Stieviewer expliciet te stellen dat het om een "unofficial Stievie 
HTMLs viewer" gaat. Hoewel de vraag naar een browser-versie van Stievie bij ons bekend is, dient u 
te begrijpen dat wij dit echter niet kunnen aanvaarden. 

Concreet maakt u immers de volgende inbreuken: 

1. Hacking 

Door onrechtmatig toegang te verschaffen tot de signalen en programmeursinterfaces (API) van 
Stievie en door een software ter beschikking te stellen waarbij het signaal van Stievie onrechtmatig 
wordt doorgegeven, stelt u een handeling die strafbaar is op basis van artikel 550 bis van het 
Strafwetboek dat in § 1 stelt: "Hij die, terwijl hij weet dat hij daar toe niet gerechtigd is, zich toegang 
verschoft tot een informaticasysteem of zich daarin handhaaft, wordt gestraft met gevangenisstraf 
van drie maanden tot een jaar en met geldboete van zesentwintig euro tot vijfentwintig duizend 
[euro] of met een van die straffen alleen. Wanneer het misdrijf, bedoeld in het eerste lid, gepleegd 
wordt met bedrieglijk opzet, bedraagt de gevangenisstraf zes maanden tot twee jaar." 

2. Inbreuk op auteursrechten 

Daarnaast zijn de televisiesignalen die Stievie aanbiedt en de inhoud ervan auteursrechtelijk 
beschermd en is het vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie dat het via 
internet aanbieden van televisieprogramma's door een derde die hiervoor niet de toestemming van 
de rechthebbenden (in casu de omroepen) heeft verkregen, verboden is. Dit geldt zelfs wanneer de 
televisieprogramma's worden aangeboden door deze derde aan kijkers die zich in het 
ontvangstgebied van de uitgezonden uitzendingen bevinden en gerechtigd zijn om deze uitzending 
op een andere manier te ontvangen dan via de inbreukmaker. 

Stievie heeft daarom de nodige voorzieningen getroffen om de programmasignalen te beschermen 
en bepaalde handelingen zoals ongeoorloofd verspreiden ervan onmogelijk te maken. Door het 
beschikbaar maken van de door u ontwikkelde software op https://github.com/steffest/Stieviewer 



en door via deze software de televisiesignalen en -programma's ter beschikking te stellen, worden 

de technische voorzieningen van Stievie omzeild. Zoals reeds eerder aangegeven, bent u hiervan op 

de hoogte door zelf aan te geven dat u een "unofficial Stievie HTML5 viewer" aanbiedt. Deze 

handelingen maken een onrechtmatige omzeiling uit van de technische voorzieningen en zijn in strijd 

met artikel XI.291 §1 en artikel XI.293 van het Wetboek van economisch recht die deze handelingen 

als een misdrijf kwalificeren. 

Het is eveneens vaststaande rechtspraak dat het wetens en willens omzeilen van technische 

voorzieningen genomen ter bescherming van de in de televisiesignalen vervatte auteursrechtelijk 

beschermde werken, om deze door te geven en ter beschikking te stellen aan andere gebruikers, een 
misdrijf is. 

Het feit dat alleen Stievie-abonnees toegang hebben tot de programma's van de omroeporganisaties 

doet hier geen afbreuk aan. 

3. Derde-medeplichtigheid aan contractbreuk door de Stievie-abonnees 

Daarenboven maakt u zich ook schuldig aan derde-medeplichtigheid aan contractbreuk door de 

abonnees van Stievie, die op basis van de algemene voorwaarden van Stievie, zoals u zeer goed weet, 

Stievie enkel mag gebruiken op een "second screen" niet op andere toestellen, zoals een PC wat door 

de unofficial Stievie HTML5 viewer mogelijk wordt gemaakt. 

4. Inbreuk op de eerlijke marktpraktijken 

Aangezien u door het Stieviesignaal onrechtmatig over te nemen en via een PC ter beschikking te 

stellen schade veroorzaakt aan Stievie, zijn uw handelingen uiteraard ook onrechtmatig, omdat zij 

strijdig zijn met de eerlijke marktpraktijken, meer bepaald met artikel VI.I04 van het Wetboek van 

economisch recht. 

5. "StieViewer" maakt een merkinbreuk uit 

Door de naam "StieViewer" te gebruiken, maakt u een inbreuk op het Benelux woordmerk "Stievie", 

ingeschreven onder nummer 0932694 op 10 april 2013 voor de klassen 9, 16, 35, 38, 41 en 42, en dit 

op basis van artikel 2.20.1 ben d van het Benelux Verdrag inzake Intellectuele Eigendomsrechten. 

Het is duidelijk dat Stievie en "StieViewer" voor dezelfde diensten worden aangeboden en 

begripsmatig en qua woord zeer gelijklopend zijn - het woord Stievie wordt immers integraal 
overgenomen in "StieViewer". Hierdoor zal verwarring kunnen bestaan bij de gemiddelde 
consument. Uw disclaimer op het einde van uw bovenvermelde website verandert hier niets aan, 
aangezien het Hof van Justitie van de Europese Unie reeds oordeelde dat het aangeven dat een 
merkenrecht wordt geschonden geen verwarringsgevaar uitsluit. 

Door de naam "Stieviewer" te gebruiken, profiteert u uiteraard ook van de bekendheid van het merk 
Stievie en doet u zodoende ook afbreuk aan de reputatie van het merk Stievie. 

6. Inbreuk op de Wet persoonsgegevensbescherming 

Tenslotte maakt u ook een flagrante inbreuk op de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van 
de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Om te 



controleren of de aangemelde kijker wel abonnee is bij Stievie verschaft u zich, via uw software, 

immers toegang tot de databank met inloggegevens en andere persoonsgegevens van de abonnees 

van Stievie. Deze handeling maakt een onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens uit, 

aangezien u niet onder één van de wettelijke voorwaarden valt die het toelaat persoonsgegevens te 

verwerken. Ook deze handelingen maken een misdrijf uit op basis van artikel 37 van de Wet 

persoonsgegevens. 

Aangezien wij op dit moment niet de intentie hebben om dit op de spits te drijven, zullen wij, onder 

voorwaarde van het onmiddellijk staken en ontoegankelijk maken van de door u aangeboden dienst, 

voorlopig geen juridische stappen ondernemen. Daartegenover staat dat u deze dienst niet langer 

meer zal aanbieden en dit in de toekomst ook niet meer zal aanbieden. Wij vragen u dan ook om 

binnen de 24 uren na ontvangst van dit schrijven schriftelijk te bevestigen dat u het aanbieden van 

deze dienst onmiddellijk zal staken en gestaakt houdt en dit ook effectief zal doen. 

Wij vertrouwen erop dat u dit binnen hagervermelde termijn in orde brengt, zodat wij geen 

gerechtelijke stappen dienen te ondernemen. Mochten wij echter vaststellen dat u geen gevolg geeft 

aan dit schrijven, behouden wij ons het recht voor om de gepaste gerechtelijke stappen te 

ondernemen, inclusief maar niet beperkt tot het neerleggen van strafklacht en het vorderen van 

schadevergoeding te vorderen. 

Huidig schrijven wordt u gericht zonder enige nadelige erkentenis en onder alle voorbehoud. 

Met de meeste hoogachting, 

Astrid Bastiaens 

Business operations manager Stievie 




