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— Wijziging in de 
Register van octrooi-

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING: 

Officiële mededelingen. 

Spanje bekrachtigt de Aanvullende Acte van Monaco bij de Modellenovereenkomst, Londense tekst. 
werkzaamheden van het Merkenbureau. — Personeel. — Herbenoeming van een buitengewoon lid. — 
gemachtigden. 

Necrologieën. 

In memoriam Drs H. J. BRAS, door Drs T. C. OP DE HOEK (blz. 287). 
In memoriam Drs P. C. RIESEBOS, door Dr H. B. VAN LEEUWEN (blz. 287). 

Artikel. 

Dr Ir P. C. HENRIQUEZ, Stofconclusies voor natuurprodukten (blz. 288/9). 

Jurisprudentie. 

a. Rechterlijke beslissingen. 

1. Octrooirecht. 

Nr 99. Hoge Raad, 13 juni 1969, Rou Bill/Fomento (het Hof acht inbreuk op twee octrooien aanwezig; nu het octrooi is 
verleend, behoefde het Hof de stand der techniek niet in zijn overwegingen te betrekken). 
Nr 100. President Rechtbank Rotterdam, 14 september 1965, Vyvyx/Farbwerke Hoechst (de President in kort geding weigert 
een in een vorig kort geding uitgesproken verbod van inbreuk op een octrooi vervallen te verklaren, althans buiten werking te 
stellen, op grond van een (nog niet in kracht van gewijsde gegaan) arrest van het Haagse Hof waarbij het octrooi was nietig 
verklaard) (met noten). 
Nr 101. Hof Amsterdam, 27 april 1967, Multi-Pharma/Pfizer (er is onvoldoende reden te verwachten, dat gedaagde erin zal 
slagen het vermoeden van artikel 43, lid 4 van de Octrooiwet ten genoegen van de gewone Rechter te ontzenuwen). 

2. Merkenrecht. 
Nr 102. Hof 's-Gravenhage, 15 maart 1967, Bayer/Beyer (de verspreiding door appellante van publikaties welke zijn voorzien 
van haar merk BAYER en haar handelsnaam en waarin zij bekend maakt wat haar verkoopprogramma omvat, levert geen recht-
scheppend gebruik van het merk BAYER te haren behoeve op ten aanzien van onder dat verkoopprogramma vermelde waren, die 
niet door appellante worden geproduceerd en verhandeld, maar door een tot haar concern behorende dochteronderneming met 
eigen rechtspersoonlijkheid onder gebruikmaking van haar eigen merk AOFA, het merk BEYER voor elektrotechnische apparaten 
stemt niet op verwarrende wijze overeen met het zeer bekende merk BAYER voor geneesmiddelen). 
Nr 103. Hof Amsterdam, 29 november 1968, Circo/Van Schaik (de woordmerken DIFFY en GNUFLvoor poppendieren stemmen 
niet in hoofdzaak noch op verwarrende wijze overeen). 
Nr 104. Hof 's-Gravenhage, 17 april 1968, Auto Supermarkt/Officier van Justitie (de woordcombinatie SUPER GOLD mist 
onderscheidende kracht voor waren van goud of waarin goud is verwerkt, of die op goud gelijken of een goudkleur hebben, of 
waarvan het gebruik van het woord GOLD de indruk kan vestigen dat zij van goud zijn vervaardigd of dat daarin goud is verwerkt) 
(met noot v.N.H.). 
Nr 105. Rechtbank 's-Gravenhage, 11 juni 1969, Towmotor/Bureau I.E. (het woord „towmotor" heeft onderscheidende 
kracht als merk voor de waren: „hefwagens, trekkers en onderdelen daarvan", omdat in de Engelse taal de woordcombinatie 
„towmotor" niet werkelijk bestaat en dus ook daarmede niet een bestaand type motor wordt aangeduid) (met nootv.D. Z.). 

(Vervolg inhoud volgende bladzijde) 

Bijbl. Industr. Eigendom (B.I.E.) 37ste jaargang Nr 10 Blz. 285-316 's-Gravenhage, 15 oktober 1969. 



Blz. 286 BIJBLAD I N D U S T R I Ë L E EIGENDOM, Nr 10 15 oktober 1969 

(VERVOLG INHOUD) 

b. Beslissingen van de Octrooiraad. 

Nr 106. Afdeling van Beroep, 5 december 1968 (de openbaargemaakte aanvrage is niet op een inrichting maar op een werk
wijze gericht; daarom kan in dit stadium van de procedure niet meer worden onderzocht, of een inrichting voldoende is 
geopenbaard en zo ja octrooieerbaar is). 

Nr 107. A.v.B., 2 december 1968 (het is in strijd met een goede procesorde en daarom ongeoorloofd, dat een aanvrager van 
beperkingen die hij na de openbaarmaking van de aanvrage heeft aangebracht, terugkomt en aldus de aanvrage uitbreidt). 

Mededeling. 

Komende vergadering van de Vereniging voor industriële eigendom en de Orde van Octrooigemachtigden (blz. 310). 

Wetgeving. 

Industriële Eigendom (blz. 310/1). 

Verslag namens de Juridische Commissie van het Europese Parlement nopens het Europese octrooirecht (blz. 311/6). 

Bockaankondiging. 

Dr J. HAHN, Der Schutz von Erzeugnissen patentierter Verfahren, Keulen, 1968, door Ir C. M. R. DAVIDSON (blz. 316). 

Litteratuur. 

O F F I C I Ë L E M E D E D E L I N G E N 

Spanje bekrachtigt de Aanvullende Acte van Monaco 
bij de Modellenovereenkomst, Londense tekst 

Spanje heeft de Aanvullende Acte van Monaco van 
18 november 1961 bij de Overeenkomst van 's-Graven-
hage van 6 november 1925, betreffende het internationale 
depot van tekeningen of modellen van nijverheid, herzien 
te Londen op 2 juni 1934, bekrachtigd. Deze Acte is in 
het Bijblad bij De Industriële Eigendom 1962, blz. 12 en 
het Tractatenblad 1962, nr 91 gepubliceerd. 

De bekrachtiging is op 31 augustus 1969 in werking 
getreden. In het geheel hebben nu acht landen de Aanvul
lende Acte bekrachtigd (vergelijk Bijblad I.E. 1969, blz. 
31-32, i.h.b. blz. 32, noot 3). 

Een en ander blijkt uit een mededeling in het inter
nationale tijdschrift La Propriété Industrielle (Genève) 
augustus 1969, blz. 218. 

Spanje heeft nog niet de nieuwe Haagse tekst, van 
29 november 1960, van de Modellenovereenkomst be
krachtigd; deze tekst is overigens ook tussen andere lan
den nog niet in werking getreden (vergelijk Bijblad I.E. 
april 1966, blz. 74). 

Wijzigingen in de werkzaamheden van het Merkenbureau. 

Aangezien het Benelux Merkenbureau op 1 januari 
1971 zijn werkzaamheden aanvangt en daartoe nog zeer 
veel voorbereidend werk verricht zal moeten worden, zal 
daartoe in de resterende periode in steeds belangrijkere 
mate een beroep op het personeel van het Merkenbureau 
moeten worden gedaan. 

In verband hiermede, alsmede gezien de gedragslijn 
die het Benelux Merkenbureau ingevolge de Benelux 
Merkenwet zal gaan volgen, zullen de werkzaamheden 
van het Merkenbureau, uiteraard binnen de grenzen, die 
de Nederlandse Merkenwet toelaat, worden gewijzigd. 

Als eerste maatregel is in verband hiermede ingaande 
1 oktober 1969 de tot nu toe gevolgde gedragslijn betref
fende aanvragen tot inschrijving van merken gewijzigd. 
Voortaan wordt bij gehele of gedeeltelijke weigering van 
internationale aanvragen alleen gewezen op bezwaren die 
naar de mening van het Merkenbureau op grond van 

art. 4bis, leden 1 en 2 Merkenwet tegen inschrijving 
bestaan, alsmede op ten name van derden voor gelijk
soortige waren ingeschreven identieke merken. De op 
deze gronden aangevoerde bezwaren zullen in beginsel 
niet worden teruggenomen. Bij de nationale aanvragen 
van merken blijft de tot nu toe gevolgde wijze van be
handeling onveranderd; bij deze aanvragen zal dus, zoals 
gebruikelijk, door het Merkenbureau ook op de met het 
aangevraagde merk in hoofdzaak of op verwarrende wijze 
overeenstemmende merken worden gewezen. 

Met ingang van laatstgenoemde datum heeft het on
derzoek ten aanzien van de nationale aanvragen om in
schrijving van merken echter een in hoofdzaak informa
tief karakter gekregen, hetgeen betekent, dat behalve 
wanneer het Merkenbureau op grond van art. 4bis, lid 1 
en 2 Merkenwet, of op grond van ten name van derden 
voor gelijksoortige waren ingeschreven identieke merken 
bezwaren tegen inschrijving heeft gemaakt, het verlangen 
van belanghebbende of zijn gemachtigde tot inschrijving 
van het merk doorslaggevend zal zijn. Afgezien van de 
genoemde uitzonderingen kan dan een enkele schriftelijke 
ontkenning van de juistheid van het door het Merken
bureau ingenomen standpunt tot inschrijving leiden. 

De hierboven geschetste nieuwe gedragslijn wordt ook 
ten aanzien van bij de Rechtbank aanhangige procedures 
en door het Merkenbureau aangehouden verzoeken tot 
inschrijving gevolgd. 

Personeel. 
Overgeplaatst. 

De heer A. REUSELAARS, rijksambtenaar E in vaste 
dienst bij de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer, is te 
rekenen van 1 augustus 1969 overgeplaatst naar het 
Bureau voor de Industriële Eigendom (beschikking van 
de Minister van Economische Zaken van 7 augustus 
1969, nr 04009 C.P.A.). 

De heer C. J. M. VAN DER KROFT, rijksambtenaar D in 
vaste dienst bij de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer, is 
te rekenen van 1 september 1969 overgeplaatst naar het 
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Bureau voor de Industriële Eigendom (beschikking van 
de Minister van Economische Zaken van 19 september 
1969, nr 04803 C.P.A.). 

Herbenoeming van een buitengewoon lid. 

De heer Prof. Dr Ir L. KOSTEN is te rekenen van 15 
juni 1969 opnieuw voor de duur van vijf jaren benoemd 
tot buitengewoon lid van de Octrooiraad (Koninklijk 
besluit van 21 augustus 1969, nr 61). 

In memoriam 

Op 18 september jl. bereikte ons het schokkende be
richt, dat de Heer BRAS na een zeer korte ziekte op 
17 september op 39-jarige leeftijd plotseling was over
leden. Juist op het moment, dat hij na een driejarig ver
blijf in Engeland zich opnieuw als Nederlands octrooi
gemachtigde wilde laten inschrijven. 

Na een korte leertijd bij Dr A. BLOEMEN op de che
mische afdeling van de Octrooiraad, trad hij in septem
ber 1956 in dienst bij de octrooiafdeling van de Shell; hij 
deed in 1958 examen voor octrooigemachtigde en kreeg 
sindsdien, afwisselend in Den Haag en Londen gedeta
cheerd, de gelegenheid een ruime ervaring als octrooi
gemachtigde op te doen op de verschillende technische 
gebieden van de moderne petrochemische industrie. 

Met zijn karakteristieke, rustige benadering van het 
leven was BRAS één van die zeldzame figuren, die gestaag 
voortgaan op een weg, waarvan zij het doel duidelijk voor 

In memoriam 

Op 25 september j.1. overleed PIETER CORNELIS RIESE-
BOS, geboren te Kampen op 16 november 1923. 

Hij volgde in zijn geboorteplaats het gymnasium, waar 
reeds de combinatie van zijn goede aanleg voor talen 
met die voor de exacte vakken opviel. Hij studeerde 
scheikunde aan de Gemeentelijke Universiteit van Am
sterdam, waar hij in 1955 het doctoraal-examen aflegde. 

Na enige jaren bij de Octrooiraad gewerkt te hebben 
legde hij het octrooigemachtigdenexamen af. In 1958 
trad hij in dienst bij de octrooiafdeling van Staatsmijnen. 

Wie zoals ondergetekende met hem heeft mogen 
samenwerken, is onder de indruk gekomen van zijn 
helder inzicht in octrooiproblemen en de directheid waar
mee hij tot de kern van de zaak wist te komen. Ken
merkend was de bravourloze, zelfs bijna verontschul
digende manier waarop hij zaken van hun facade wist te 
ontdoen. 

Zijn grote kracht was zijn gave om voor- en tegen
argumenten objectief op hun waarde te toetsen en tegen 
elkaar af te wegen. Als hij een bepaalde zaak bestudeerd 
had was zijn conclusie steeds helder, overzichtelijk en 

Register van octrooigemachtigden. 

De Voorzitter van de Octrooiraad maakt bekend, dat 
de onderstaande personen met ingang van de achter hun 
naam vermelde datum in bovengenoemd register zijn 
ingeschreven: 

Ir C. WEENING, te Eindhoven, 22 september 1969; 
Ir H. M. M. CUPPENS, te Aalst, 29 september 1969; 

en voorts dat de inschrijving van de heer Drs P. C. 
RIESEBOS in verband met diens overlijden op 25 septem
ber 1969 in bovengenoemd register is doorgehaald. 

3 H. J. Bras. 

ogen hebben. Ondanks het feit, dat hij tot tweemaal toe 
een tijd in Londen leefde, bleef zijn interesse het meest 
uitgaan naar het octrooigemachtigdewerk in Nederland 
in al zijn facetten. Begaafd met een kunstzinnige stijl van 
werken, een stijl die ook zijn persoonlijke leven ken
merkte, zou hij ongetwijfeld de nieuwe periode hier tot 
een succes gemaakt hebben. 

Allen die hem gekend hebben, en dat zijn er velen, 
want hij had het vermogen veel vrienden te maken, 
hebben een algemeen geliefde en gewaardeerde collega 
verloren, die wij ons door zijn vriendelijkheid, beschaving 
en subtiele humor nog lang zullen herinneren. 

Wij hopen innig, dat zijn vrouw en zijn moeder de 
kracht mogen opbrengen dit zware verlies te dragen. 

's-Gravenhage, 1 oktober 1969. 
Drs T. C. OP DE HOEK. 

beknopt; de toehoorder of lezer kreeg dan niet alleen zijn 
waardeoordeel, maar tevens precies zoveel van de feiten 
en overwegingen als nodig was om dat oordeel te fun
deren. 

Ook zijn contact met mensen was gekenmerkt door 
zijn sterke gevoel voor objectiviteit. Er zullen weinigen 
zijn die hij tegen zich ingenomen heeft, misschien zelfs 
niemand; dit niet zo zeer door een bij uitstek innemende 
manier van optreden als wel door de genoemde, over
tuigende maar nimmer militante objectiviteit gecombi
neerd met een zuiver en sober taalgebruik. De sympathie 
die hij, zowel in de zakelijke als in de persoonlijke sfeer 
verworven heeft, is ook aan zijn vrouw en zijn beide 
dochtertjes gebleken door de vele bezoeken die hij kreeg 
tijdens het halve jaar dat hij thuis moest blijven wegens 
de ziekte die hem zou wegnemen. 

Wij zullen hem sterk missen. Dat hij moge rusten in 
vrede. 

Geleen, 1 oktober 1969. 
H. B. VAN LEEUWEN. 

N E C R O L O G I E Ë N 

P. C. Riesebos. 
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A R T I K E L 

Stofconclusies voor natuurprodukten, 

door Dr Ir P. C. HENRIQUEZ. 

Velen zullen het toejuichen dat bij de volgende wets
wijziging stofconclusies mogelijk zullen worden. De vraag 
is of men zich allerwege de addertjes realiseert die onder 
het gras schuilen. Ondergetekende, sprekende uit ervaring 
in andere landen, wil op enkele daarvan wijzen. 

Wij kunnen bijv. te maken krijgen met de kwestie 
„natuurprodukten" en het is wellicht de moeite waard, 
onder het motto „wie zich aan een ander spiegelt, spiegelt 
zich zacht", na te gaan welke ervaringen men heeft op
gedaan in landen waarin stofconclusies nu reeds mogelijk 
zijn. 

Een mededeling van de Voorzitter van de Duitse Oc-
trooiraad heeft tot enige onzekerheid geleid. In een mede
deling van deze aan de vooronderzoekers wordt het vol
gende gezegd over „Naturstoffe": x) 

„Es ist davon auszugehen, dass Naturstoffe als 
solche nicht schutzfahig sind. Es können jedoch 
Patente auf solche Erfindungen erteilt werden, die 
bislang noch nicht bekannte Erscheinungsformen 
oder Isolierungen derartiger Naturstoffe betreffen. 
Die Patentierbarkeit synthetisch hergestellter Stoffe, 
die auch in der Natur vorkommen, ist grundsatzlich 
nicht anzuerkennen." 

Hieruit hebben sommigen opgemaakt, dat een stofcon-
clusie niet mag worden verleend wanneer de stof — al is 
het in zeer kleine hoeveelheden als stofwisselingsprodukt 
van een of ander organisme — in de natuur voorkomt 
(ofschoon niemand dat wist) en — eenmaal verleend — 
ongeldig wordt wanneer achteraf blijkt dat dit het geval 
is. Dit zou dan uit de laatste zin van het bovenaange-
haalde stuk te halen zijn. Dit echter klopt niet met de zin 
die er aan voorafgaat. 

Ik geloof dat de puzzle opgelost wordt, wanneer de 
laatste zin wordt aangevuld met slechts twee woorden en 
komt te luiden: 

„Die Patentierbarkeit synthetisch hergestellter 
Stoffe, die auch als solche in der Natur vorkommen, 
ist grundsatzlich nicht anzuerkennen." 

Te octrooieren als stof zou dus bijv. wèl zijn: een 
nieuwe aromastof die wij uit boter hebben geïsoleerd. Wij 
zouden dan een stofconclusie kunnen richten bijv. op het 
nagenoeg zuivere produkt of concentraten daarvan: De 
stof komt immers als zodanig niet in de natuur voor. 

De boven gewraakte opvatting (dat geen stofconclusie 
in welke vorm ook mogelijk is, als de stof maar ergens, 
zij het in zeer kleine hoeveelheden, bijv. in het stofwis
selingsprodukt van een organisme, voorkomt) heeft ech
ter in de Verenigde Staten van Ameiika in allerlei beslis
singen een rol gespeeld. Andere beslissingen gingen daar
tegen in of lieten twijfel bestaan: de jurisprudentie was 
in dat opzicht zeer verwarrend. 

De beslissing van de Board of Appeals van 3 januari 
1950 inzake Snell, Amerikaanse octrooiaanvrage No. 
537.740 van 27 mei 1944, geeft deze opvatting duidelijk 
weer (zie 86 USPQ, blz. 496): 

„Product of nature is not patentable; that claimed 
compound first was recognized as product of nature 
after applicant's filing date is of no consequence, nor 
is it important that applicant synthesized compound 
as distinguished from extraction procedures of cited 
cases." 

!) Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen 7/8, 1969, 
blz. 202 t/m 219, i.h.b. 215. 

Verdere voorbeelden zijn de beslissing van de Board 
of Appeals van 11 december 1950 inzake Berkman & 
Berkman, Amerikaans octrooi 2.567.362 (zie 90 USPQ, 
blz. 398). 

Elf jaar later vinden wij dezelfde opvatting van de 
Board of Appeal inzake Reed and Gunsalus van 27 juni 
1961 (zie 135 USPQ, blz. 35). 

Wat kan de bedoeling van deze beslissingen zijn? 
Een argument dat hout snijdt is dit, dat men, een 

natuurprodukt toepassende waarin de stof voorkomt, zou 
kunnen worden geacht inbreuk te plegen op het octrooi 
waarin de stofconclusie voorkomt. 

Men kan dit bezwaar ondervangen door een stofcon
clusie toe te staan bijv. voor de „substantially pure sub-
stance" of voor preparaten die een duidelijk hogere con
centratie van de stof bevatten dan de natuurprodukten 
waarbij deze voorkomt. Dit heeft de Patent Office in 
andere gevallen ook toegestaan, maar de beslissingen 
waarvan zojuist sprake was gaan veel verder: ook dit 
soort conclusies wilde men niet toestaan. Waarom? 
Achtte men de stof, omdat deze reeds bestond in absolute 
zin, niet „nieuw" meer? Maar het begrip „nieuw" in het 
octrooirecht kan alleen relateren tot handelingen of 
wetenschap vóór de prioriteitsdatum van het octrooi. En 
de stof bestond zeker niet in „subtantially pure form". 

Andere beslissingen echter spreken duidelijk uit dat het 
voorkomen van een stof in de natuur (wanneer dit voor
komen niet bekend was) op zichzelf geen grond kan zijn 
een stofconclusie te weigeren. Bij deze beslissingen wil 
men het laten afhangen van het „nut" dat de „nieuwe 
verschijningsvorm" (het zuivere produkt of het concen
traat) heeft, vergeleken met het „nut" van de stof op de 
wijze zoals die in de natuur voorkomt. Op deze wijze is 
men tot subtiele en aanvechtbare onderscheidingen ge
komen, tevens tot gekunstelde conclusies. 

Toch zou men alle moeilijkheden op simpele wijze heb
ben kunnen voorkomen. In Engeland heeft men bij de 
wetswijziging van 1949 een elegante oplossing gevonden. 
In Section 4 sub 7 is aangegeven dat de bescherming van 
de stofconclusie zich niet uitstrekt tot de stof „when 
found in nature". Het wil mij voorkomen dat men in 
Nederland goed zou doen het Engelse voorbeeld te 
volgen. Daarbij wil niet gezegd zijn dat wij — dit voor
beeld niet volgende — met zekerheid hetzelfde eindeloze 
geharrewar zouden krijgen als in de Verenigde Staten: 
over het algemeen immers is men te onzent bij de wets-
uitleg minder formalistisch dan in de Angelsaksische 
landen, maar voorkomen is beter dan genezen. 

Laten wij nu eens systematisch nagaan welke moei
lijkheden zich kunnen voordoen bij stofconclusies voor 
produkten die (al dan niet als zodanig) in de natuur 
voorkomen. Wij zullen in de eerste plaats een onder
verdeling maken naar de twee volgende gezichtspunten: 
1) er was vóór de prioriteitsdatum niets van de stof be
kend, en 2) er was vóór de prioriteitsdatum een „mani
festatie" van de stof bekend. (Een voorbeeld van dit 
laatste is bijv. het volgende: Er is bekend dat in de 
bladeren van een bepaalde plant een stof voorkomt met 
bloedstollende eigenschappen; verder is er van deze stof 
niets bekend.) Volgens de meest liberale Amerikaanse 
jurisprudentie en — naar wij schijnen te moeten aan
nemen — volgens de opvattingen van de Voorzitter van 
de Duitse Octrooiraad zouden wij dan de mogelijkheden 
krijgen ten aanzien van de toelaatbaarheid (c.q. geldig
heid) van stofconclusies, die aangegeven zijn in het hier
bij gegeven schema. (N.B. met „onbeperkte stofcon
clusie" wordt bedoeld een conclusie, die hetzij de for
mule van de stof weergeeft, hetzij — bij niet bekend zijn 
daarvan — zodanige gegevens dat de stof ondubbelzinnig 
gekarakteriseerd is.) 
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Het is duidelijk dat men, bij het opnemen in de wet 
van de bedoelde bepaling van de Engelse wet, vele moei
lijkheden voorkomt. Men kan in alle gevallen volstaan 
met eenvoudige „onbeperkte" stofconclusies (behoudens 
natuurlijk in geval d, waarbij niet van een uitvinding 
sprake is en er in het geheel geen octrooi verleend dient 
te worden). Neemt men deze bepaling niet in de wet op, 
dan is in geval a een stofconclusie niet mogelijk, terwijl 
men in de gevallen b, e, f en g te maken krijgt met moei

lijk te formuleren, min of meer gekunstelde conclusies 
met vrij willekeurige grenzen. In geval c kan het zijn dat 
de stof, waarvan de aanvrager bij het indienen van de 
aanvrage (hetzij door eigen onderzoek, hetzij uit de 
literatuur) niet wist dat hij in de natuur voorkwam, 
achteraf blijkt wel voor te komen. Een „onbeperkte" stof
conclusie kan dus achteraf blijken fout te zijn. 

Rotterdam, 1 september 1969. 

De volgende mogelijkheden doen zich voor: 

I) „Niets" van de stof bekend 

A) In de natuur voorkomend 

1) Als zodanig 

2) Alleen in „complex" (bv. organisme) . . . . 

B) Niet in de natuur voorkomend 

II) Bepaalde „manifestatie(s)" van de stof bekend in natuurprodukt 

Geen stofconclusies mogelijk (óók niet voor syn
thetisch produkt) (a) 

Alleen „beperkte" conclusies mogelijk („zuivere" 
stof of/en concentraten of/en synthetisch produkt) (b) 

Onbeperkte stofconclusies mogelijk (c) 

A) Isolatie- (c.q. identificatie-) methode voor de 
hand liggend 
1) Voordeel van geïsoleerd produkt voor de 

hand liggend 

2) Voordeel van geïsoleerd produkt niet voor 
de hand liggend 

B) Isolatie- (c.q. identificatie-) methode niet voor 
de hand liggend 
3) Voordeel van geïsoleerd produkt voor de 

hand liggend 

4) Voordeel van geïsoleerd produkt niet voor 
de hand liggend 

Geen uitvinding (d) 

Alleen „beperkte" conclusies mogelijk („zuivere" 
stof of/en concentraten of/en synthetisch produkt) (e) 

Alleen „beperkte" conclusies mogelijk („zuivere" 
stof of/en concentraten of/en synthetisch produkt) (f) 

Alleen „beperkte" conclusies mogelijk („zuivere" 
stof of/en concentraten of/en synthetisch produkt) (g) 

J U R I S P R U D E N T I E 

Nr 99. Hoge Raad der Nederlanden, 13 juni 1969. 
(kogelvulpenhouder) 

President: Mr F. J. de Jong; 
Raden: Mrs C. A. de Meijere, C. H. Beekhuis, E. H. Ras 

en A. A. L. Minkenhof. 

Artt. 30 en 43 Rijksoctrooiwet. 
President acht ten aanzien van het octrooi no 66.531 

inbreuk aanwezig, echter, mede op grond van het oordeel 
van een deskundige, niet ten aanzien van het octrooi no. 
81.910. 

In hoger beroep, ingesteld door de octrooihouder, acht 
het Hof ook ten aanzien van het laatstgenoemde octrooi 
inbreuk aanwezig. 

Cassatieberoep verworpen. Arrest voldoende gemoti
veerd. Klacht dat het Hof niet heeft gezocht naar het 
wezen van het octrooi, mist feitelijke grondslag. Nu het 
octrooi is verleend hoefde het Hof de stand van de tech
niek niet in zijn overwegingen te betrekken. 

Artt. 222 e.v. W.v.B.Rv.; art. 57 Rijksoctrooiwet. 
Uit geen rechtsregel volgt, dat het Hof zich door des

kundigen had moeten laten voorlichten. 

De vennootschap naar Duits recht Rou Bill, Fabrik für 
Schreibgerate, G.m.b.H., te Schötmar, Bondsrepubliek 
Duitsland, eiseres tot cassatie van een door het Gerechts

hof te 's-Gravenhage tussen partijen gewezen arrest van 
4 oktober 1968, advocaat Dr Mr J. A. M. van Staay, 

tegen 
de vennootschap naar Uruguees recht Compania Uru-

guaya de Fomento Industrial S.A. te Montevideo (Uru
guay), verweerster in cassatie, advocaat Mr J. A. van 
Arkel. 

a) Conclusie van de Advocaat-Generaal Mr W. J. M. 
Berger. 

De onderhavige zaak betreft een octrooi o.m. op de 
constructie van de kogelkas van kogelvulpennen (ook wel 
ball-points genoemd). Bij de hieronder volgende be
schrijvingen moet de kogelvulpen in verticale stand ge
dacht worden met de punt (de kogel) naar boven gericht. 

Het kernpunt van deze procedure nu vormt de vraag 
of eiseres tot cassatie (verder ook te noemen: Rou Bill) 
inbreuk heeft gemaakt op het octrooi no. 81.910 van 
verweerster in cassatie (verder ook te noemen: Fomento) 
door het in de handel brengen van kogelvulpennen, waar
van de kogelas voorzien is van een in het octrooischrift 
dusgenaamde bolvormige zijsteun, die ook onder de 
equatorlijn van de kogel tegen die kogel aansluit met het 
gebogen oppervlak van een bolschijf. 

In kort geding heeft de President in eerste aanleg deze 
vraag ontkennend beantwoord, daartoe o.m. overwe
gende: 
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„dat immers naar ons aanvankelijk oordeel het door 
de deskundige Prof. van Hasselt ingestelde onderzoek, 
neergelegd in diens rapport d.d. 12 februari 1968 
leidt tot de conclusie, dat de onderzochte, van gedaagde 
Rou Bill afkomstige kogelvulpennen geen inbreuk maken 
op het Nederlandse octrooi no. 81.910, omdat de kogel-
kas van deze kogelvulpennen niet voldoet aan de in het 
octrooischrift vermelde omschrijving, daar in de enkele 
gevallen, waarin aan de zijkant van de kogelkas een bol-
vlak is aangetroffen, dat zich ook onder de grote cirkel 
van de kogel uitstrekt, dit onder die cirkel aanwezige 
gedeelte zo gering van afmeting is, dat niet, zoals in het 
octrooischrift kennelijk wordt bedoeld, van een onder die 
cirkel gelegen zijsteun (leger, zitting) kan worden ge
sproken". 

De President leest derhalve in het octrooischrift de 
eis, dat de bedoelde bolvormige zijsteun onder de equa-
torlijn van de kogel (met Fomento verder ook aan te 
duiden als: l.l.s. = lower lateral seat) een zodanige af
meting moet hebben, dat van een zijsteun (leger, zitting) 
kan worden gesproken. De President acht dus, wanneer 
ik het goed zie, de steunende functie van de l.l.s. 
essentieel. 

In het bestreden arrest verwerpt het Hof deze ziens
wijze van de President. Het Hof stelt vast (r.o. 2 ) , dat 
het octrooischrift generlei eis aan de afmetingen met de 
bolschijf, waarvan het gebogen oppervlak zich ter weers
zijden van een grote cirkel van de kogel uitstrekt, stelt. 
Aan de in het octrooischrift gebezigde uitdrukking „zij
steun" mag volgens het Hof niet de gevolgtrekking wor
den verbonden, dat de afmeting van de l.l.s. aan een 
minimum zou moeten voldoen. Blijkens het octrooischrift 
wordt, aldus het Hof (r.o. 3) , de kogel gesteund door het 
als achtersteun aangeduide deel van de kogelkas. De 
functie van de l.l.s. ziet het Hof niet in een mede-legering 
van de kogel maar (r.o. 4) in de beperking van de 
slijtage van de kogelkas en verkrijging van een meer ge
lijkmatige inkttoevoer, zoals dit in het octrooischrift met 
zoveel woorden wordt aangegeven (kolom 1, regels 3 5 -
38). De vaststelling van de octrooi-inbreuk grondt het 
Hof tenslotte (r.o. 5) op het deskundige-rapport, waaruit 
volgt, dat Rou Bill één kogelvulpen in Nederland in het 
verkeer heeft gebracht, waarbij de zijkant van de kogel
kas ook onder een grote cirkel van de kogel tegen deze 
kogel aansluit met het gebogen oppervlak van een bol
schijf én op het feit, dat Rou Bill niet heeft bestreden 
dat deze kogelvulpen op alle overige punten voldoet aan 
conclusie 1 van octrooi 81.910. Mij dunkt, dat het Hof 
in het bestreden arrest een zuiver feitelijke beslissing heeft 
gegeven, waartegen zich de vier cassatiemiddelen vruch
teloos met motiveringsklachten richten. 

Het eerste middel bestrijdt de in r.o. 5 door het Hof 
aan het deskundige-rapport verbonden gevolgtrekking, 
dat Rou Bill één kogelvulpen in Nederland in het verkeer 
heeft gebracht, waarbij de zijkant van de kogelkas ook 
onder een grote cirkel van de kogel tegen deze kogel 
aansluit met het gebogen oppervlak van een bolschijf, 
omdat, aldus dit middel, de deskundige in zijn rapport 
ervan heeft gesproken, dat, indien de l.l.s. aanwezig is, 
het in doorsnede de vorm „lijkt" te hebben van een bol
schijf met een dikte van 0,03 tot 0,05 mm. Ik meen, dat 
de door het Hof aan de inhoud van het deskundige
rapport verbonden feitelijke gevolgtrekking zeer wel met 
de bewoordingen daarvan in overeenstemming is te bren
gen. Bovendien kan het middel reeds daarom niet opgaan, 
omdat bereids de President er in zijn vonnis van is uit
gegaan, dat bij het onderzoek van de van Rou Bill afkom
stige kogelvulpennen in enkele gevallen aan de zijkant 
van de kogelkas een bolvlak is aangetroffen, dat zich ook 
onder de grote cirkel van de kogel uitstrekt, welke grond
slag van de beslissing van de President Rou Bill in hoger 
beroep niet alleen niet heeft bestreden doch zelfs in haar 

memorie van antwoord, althans voor één pen, met zoveel 
woorden als juist heeft erkend. 

Het tweede middel bestrijdt tevergeefs de feitelijke 
vaststelling van het Hof met betrekking tot de functie van 
de l.l.ls. Het Hof is hier niet, zoals in het middel wordt 
gesuggereerd, afgeweken van de mening van de deskun
dige — hetgeen het Hof overigens zonder schending van 
het recht zou hebben kunnen doen — doch heeft slechts 
als zijn mening uitgesproken, dat het niet kunnen functio
neren van de l.l.s. als legering van de kogel, waarop de 
deskundige in zijn rapport heeft gewezen, voor de vol
doening aan de omschrijving van het octrooi blijkens het 
octrooischrift geen vereiste vormt. Het Hof heeft zijn 
mening te dezen alleszins voldoende gemotiveerd door de 
in het bestreden arrest gegeven verwijzingen naar de op 
dit punt relevante regels van het octrooischrift. 

Met betrekking tot het derde middel kan hetzelfde 
gelden als hiervoren met betrekking tot het tweede middel 
is gezegd. Het Hof heeft zijn opvatting over de uitdruk
king „zijsteun" in het octrooischrift in r.o. 3 nader toe
gelicht en aan de hand van het octrooischrift gemoti
veerd. Door niet opnieuw een onderzoek door deskun
digen te gelasten kan het Hof het recht niet hebben ge
schonden, omdat de beslissing dienaangaande ter vrije 
beoordeling van de rechter staat. 

Het vierde middel mist feitelijke grondslag, omdat het 
Hof in r.o. 3 heeft overwogen en vastgesteld, dat in casu 
blijkens de desbetreffende passages in het octrooischrift 
de steunende functie wordt vervuld door het als achter-
steun aangeduide deel van de kogelkas, hetwelk wordt 
gezegd de kogel te steunen. 

Daar de aangevoerde middelen mij ongegrond voor
komen, heb ik de eer te concluderen tot verwerping van 
het beroep met de veroordeling van de eiseres tot cas
satie in de kosten op de voorziening gevallen. 

b) De Hoge Raad, enz. 

Overwegende dat uit het bestreden arrest en de stukken 
van het geding blijkt: 

dat verweerster in cassatie, verder te noemen Fomento, 
bij exploit van 19 mei 1967 de eiseres tot cassatie, hier
onder aan te duiden als Rou Bill, met drie andere rechts
personen, die thans niet meer in het geding zijn betrok
ken, voor de President van de Arrondissements-Recht-
bank te Rotterdam, rechtsprekende in kort geding, heeft 
doen dagen en ten aanzien van Rou Bill heeft gevorderd 
dat de President 

a) Rou Bill zou gelasten elke handeling, welke inbreuk 
maakt op één van de Nederlandse octrooien No. 66.531 
en 81.910 na te laten en haar deze handelingen te ver
bieden; 

b) Rou Bill zou veroordelen om voor iedere han
deling, waarmede zij met één of meer van de onder a) 
gevorderde verboden in strijd handelt aan Fomento te 
betalen een dwangsom van f 25.000,— ineens of — en 
zulks ter keuze van Fomento — van f 100,-— voor elke 
kogelvulpenhouder casu quo stift; 

c) Fomento te machtigen tot het plaatsen van de ad
vertenties onder de voorwaarden als hieronder nader zal 
worden vermeld; 

dat Fomento daartoe onder meer, voor zover thans nog 
van belang, stelde: 

dat Fomento is houdster van het Nederlandse octrooi 
No. 66.531, klasse 70 b 5a en van het Nederlandse oc
trooi No. 81.910, haar respectievelijk onder dagtekening 
van 16 september 1950 en 25 mei 1956 verleend voor 
uitvindingen betreffende een kogelvulpenhouder, waarvan 
de eerste conclusies als volgt luiden: Nederlands octrooi 
66.531: „Kogelvulpenhouder, waarbij de schrijfkogel met 
inkt uit een reservoir wordt gevoed langs een capillair 
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voedingskanaal, dat in het puntstuk van de houder is 
aangebracht, met het kenmerk dat het reservoir bestaat 
uit een capillaire huls, die aan één einde met het begin 
van het voedingskanaal is verbonden, terwijl het andere 
einde een open verbinding met de buitenlucht heeft"; en 
Nederlands octrooi 81.910: „Kogelvulpen met een kogel, 
die alzijdig draaibaar is gevat in een kogelkas, die de 
kogel steunt met een achtersteun, die het capillaire inkt-
toevoerkanaal omringt, en aan de zijkant tegen de kogel 
aansluit met het gebogen oppervlak van een bolschijf, dat 
zich ter weerszijden van een grote cirkel van de kogel 
uitstrekt, waarbij het vlak van deze cirkel loodrecht staat 
op de hartlijn van de kogelkas en deze laatste tussen de 
achtersteun en de zijsteun een ruimte rondom de kogel 
vrijlaat, welke ruimte met het inktreservoir in verbinding 
staat"; dat voormelde octrooien aan Fomento het uit
sluitende recht verlenen tot het in Nederland in of voor 
haar bedrijf vervaardigen, in het verkeer brengen, verder 
verkopen, verhuren, afleveren of voor een of ander in 
voorrraad hebben of wel gebruiken van kogelvulpen-
houders als in de conclusies van de octrooien omschre
ven; dat Rou Bill zonder daartoe gerechtigd te zijn in 
Nederland in of voor haar bedrijf in het verkeer brengt, 
verder verkoopt, aflevert en voor een of ander in voor
raad heeft of wel gebruikt kogelvulpenhouders en stiften, 
die geheel voldoen aan de bij conclusies 1 van voor
noemde octrooien beschermde uitvindingen, immers een 
schrijfkogel bezitten, die langs een capillair kanaal wordt 
gevoed met inkt uit een reservoir, dat bestaat uit een 
capillaire huls, die aan één einde met het begin van het 
voedingskanaal is verbonden, terwijl het andere einde 
een open verbinding met de buitenlucht heeft, terwijl 
tevens de schrijfkogel alzijdig draaibaar is gevat in een 
kogelkas, die de kogel steunt met een achtersteun, die het 
capillaire inkttpevoerkanaal omringt, en aan de zijkant 
tegen de kogel aansluit met het gebogen oppervlak van 
een bolschijf, dat zich ter weerszijden van een grote cirkel 
van de kogel uitstrekt, waarbij het vlak van deze cirkel 
loodrecht staat op de hartlijn van de kogelkas en deze 
laatste tussen de achtersteun en de zijsteun een ruimte 
rondom de kogel vrijlaat, welke ruimte met het inktreser
voir in verbinding staat; dat aan Rou Bill, die tevoren 
licentierechten had, is medegedeeld, dat zij met ingang 
van 5 oktober 1966 die rechten niet meer had; dat even
wel Rou Bill ook na 5 oktober 1966 is doorgegaan met 
het in Nederland in het verkeer brengen etc. van haar 
kogelvulpenhouders en stiften, waarbij zij tevens haar 
Nederlandse afnemers verzekerde, dat zij daartoe het 
recht zou hebben; dat Fomento in de laatste maanden 
herhaaldelijk door het plaatsen van advertenties in de 
vakpers, door het aanschrijven van honderden onder
nemingen die bij de handel in kogelvulpenhouders en 
stiften betrokken zijn, en op andere wijzen heeft gewaar
schuwd voor praktijken als die van Rou Bill; dat Fomen
to recht en belang heeft, dat op korte termijn door een 
gerechtelijk verbod, waarop bij overtreding als sanctie 
een dwangsom is gesteld, Rou Bill wordt weerhouden 
met haar voormelde op de Nederlandse octrooien van 
Fomento inbreukmakende en derhalve onrechtmatige 
handelingen door te gaan; dat Fomento er voorts recht 
en belang bij heeft, dat zij, gezien het optreden van 
Rou Bill, gemachtigd wordt op kosten van Rou Bill een 
eenmalige advertentie met betrekking tot Rou Bill te 
plaatsen in de navolgende periodieken: „De Kantoor
boekhandel", „De Band", „De Bazaar", „Avec Nieuws" 
en „De Tabaksdétailhandel" — zijnde de periodieken 
waarin Fomento de laatste maanden en in vroeger jaren 
waarschuwingen voor de ballpointhandel liet opnemen — 
inhoudende dat bij vonnis van de President van de Ar-
rondissements-Rechtbank te Rotterdam, in kort geding 
gewezen, Rou Bill is verboden kogelvulpenhouders en/ of 
stiften, die onder de bescherming van één van beide voor

melde octrooien van Fomento vallen, in Nederland in 
het verkeer te brengen, verder te verkopen, te verhuren, 
af te leveren of voor een of ander in voorraad te hebben 
dan wel te gebruiken op straffe van verbeurte van een 
dwangsom, met bepaling dat de gemiddelde prijs van ieder 
van voormelde advertenties het bedrag van f 60,— 
—• derhalve in totaal het bedrag van f 300, niet te 
boven mag gaan; 

dat de President, na door Rou Bill gevoerd verweer, 
na het horen van getuigen en na het inwinnen van een 
deskundigenrapport en het horen van de benoemde des
kundige, Prof. Ir. E. van Hasselt, hoogleraar aan de 
Technische Hogeschool Twente, wonende te Hengelo, bij 
vonnis van 28 mei 1968 het door Fomento sub a) en b) 
gevorderde met betrekking tot het octrooi No. 66.531 
heeft toegewezen met bepaling van de gevorderde dwang
som ineens op f 10.000,—, en het meergevorderde heeft 
afgewezen; 

dat het toegewezen gedeelte der vordering thans niet 
meer aan de orde is; 

dat de President met betrekking tot het afgewezen 
gedeelte der vordering heeft overwogen: 

„dat het door Fomento ter zake van het octrooi No. 
81.910 gevraagde verbod is gegrond op de stelling, dat 
de van Rou Bill afkomstige kogelvulpenhouders en stiften 
een toepassing bevatten van de in dit octrooi beschermde 
uitvinding; 

„dat Fomento er evenwel niet in is geslaagd deze stel
ling voldoende aannemelijk te maken; 

„dat immers naar ons aanvankelijk oordeel het door de 
deskundige Prof. van Hasselt ingestelde onderzoek, neer
gelegd in diens rapport van 12 februari 1968, waarvan de 
inhoud als hier ingelast moet worden beschouwd, en 
nader door hem toegelicht ter terechtzitting van 25 maart 
1968, leidt tot de conclusie, dat de onderzochte, van 
Rou Bill afkomstige kogelvulpennen geen inbreuk maken 
op het Nederlandse octrooi No. 81.910, omdat de kogel
kas van deze kogelvulpennen niet voldoet aan de in het 
octrooischrift vermelde omschrijving, daar in de enkele 
gevallen, waarin aan de zijkant van de kogelkas een bol-
vlak is aangetroffen, dat zich ook onder de grote cirkel 
van de kogel uitstrekt, dit onder die cirkel aanwezige 
gedeelte zo gering van afmeting is, dat niet, zoals in het 
octrooischrift kennelijk wordt bedoeld, van een onder die 
cirkel gelegen zijsteun (leger, zitting) kan worden ge
sproken; 

„dat op voormelde gronden de door Fomento tegen 
Rou Bill ingestelde vordering slechts toewijsbaar is voor 
zover betrekking hebbende op het Nederlandse octrooi 
No. 66.531 en bovendien niet verder dan in het dictum 
van dit vonnis omschreven, aangezien de daarin gefor
muleerde voorziening voldoende is;" 

dat Fomento van dit vonnis in hoger beroep is ge
komen, en het Gerechtshof te 's-Gravenhage bij het 
bestreden arrest van 4 oktober 1968, het vonnis, voor 
zover daarin de vordering van Fomento met betrekking 
tot het octrooi No. 81.910 was afgewezen, heeft ver
nietigd en te dien aanzien de vorderingen van Fomento, 
voor zover die hierboven onder a) en b) zijn omschreven, 
alsnog heeft toegewezen met bepaling van de gevorderde 
dwangsom ineens op f 10.000,—; 

dat het Hof daartoe heeft overwogen: 
1. „De enige grief van Fomento luidt, dat de Presi

dent, terecht beslissende dat de bij een aantal van de 
kogelvulpennen van Rou Bill gevonden lower lateral seat, 
verder te noemen l.l.s., geen legering is, ten onrechte 
heeft beslist, dat deze kogelvulpennen niet onder het 
Nederlandse octrooi No. 81.910 vallen. 

2. „Anders dan de eerste rechter is het Hof voors
hands van oordeel dat een geringe afmeting van het onder 
de grote cirkel van de kogel aanwezige gedeelte van het 
aan de zijkant van de kogelkas aangetroffen bolvlak van 
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de van Rou Bill afkomstige kogelvulpen niet meebrengt 
dat deze buiten de beschermingsomvang van octrooi 
81.910 valt. Het octrooischrift stelt immers in kolom 1, 
regels 19-23; kolom 4, regels 14-17 generlei eis aan de 
afmetingen van de bolschijf, waarvan het gebogen opper
vlak zich ter weerszijden van een grote cirkel van de 
kogel uitstrekt. De uitdrukking „zijsteun", in kolom 1, 
regels 25 en 31; kolom 4, regel 20, gebezigd ter aan
duiding van een zich ter weerszijden van een grote cirkel 
van de kogel uitstrekkend gebogen oppervlak van een 
bolschijf, vermag, naar aan het Hof voorlopig voorkomt, 
niet leiden tot de gevolgtrekking dat de afmeting van het 
onder die grote cirkel aanwezige deel van dit bolvlak aan 
een minimum zou moeten voldoen. 

3. „Prof. van Hasselt heeft in eerste aanleg als des
kundige en getuige verklaard dat, wanneer op de kogel 
kracht zou worden uitgeoefend in de lengterichting van 
de pen van de punt af, het bolvlakje onder de equator, 
in de gevallen waarin hij dit heeft aangetroffen, naar zijn 
overtuiging zou worden weggedrukt, behalve in het geval 
dat er een andere steun aanwezig zou zijn, en dat zijns 
inziens derhalve het bolvlakje niet een legering kan wor
den genoemd. Naar het aanvankelijk inzicht van het Hof 
sluit zulks inbreuk op octrooi 81.910 niet uit. Immers 
wordt in het octrooischrift ten aanzien van het deel van 
de kogelkas, hetwelk bestaat uit een bolschijf, waarvan 
het gebogen oppervlak zich ter weerszijden van een grote 
cirkel van de kogel uitstrekt, gesteld dat deze aan de 
zijkant tegen de kogel aansluit (kolom 1, regel 20; 
kolom 4, regel 15), zulks in tegenstelling tot het als 
achtersteun aangeduide deel van de kogelkas, hetwelk 
wordt gezegd de kogel te steunen (kolom 1, regel 18; 
kolom 4, regel 13). Waar in kolom 3, regels 18 en 19 — 
ten aanzien van een uitvoeringsvorm van de uitvinding — 
wordt gesteld dat de kogel is gelegerd, is sprake van 
legering in de kogelkas en niet van legering alleen in het 
onder een grote cirkel van de kogel gelegen gedeelte 
van de bolschijf, waarvan het oppervlak zich ter weers
zijden van die cirkel uitstrekt. 

4. „Rou Bill betoogt dat, nu de kogel niet is gelegerd 
in even bedoeld onder een grote cirkel gelegen deel van 
de bolschijf, dit geen enkele functie heeft. Deze tegen
werping acht het Hof vooralsnog onjuist, aangezien in het 
octrooischrift als uitkomst van even bedoeld deel wordt 
vermeld: beperking van de invloed van de slijtage van de 
kogelkas en verkrijging van een meer gelijkmatige inkt-
toevoer (kolom 1, regels 35-38). 

5. „Op de hem in eerste aanleg gestelde vraag: „1. Is 
bij de overgelegde kogel vulpennen, ter weerszijden van 
het door het middelpunt van de kogel gaand, loodrecht 
op de hartlijn van de kogelkas staand vlak (zogenaamd 
equatorvlak), in de kogelkas één bolvlak aanwezig, dat 
a. bij het met de punt naar boven gerichte kogelpen zich 
ook onder het zogenaamde equatorvlak uitstrekt; b. aan
sluit aan het boven het zogenaamde equatorvlak liggende 
legervlak voor de kogel", heeft de deskundige in het door 
hem uitgebrachte rapport geantwoord dat het in vraag 1 
(a + b) bedoelde bolvlak aan twee zijden van de pen in 
doorsnede is gevonden bij no. 45. Hieruit volgt genoeg
zaam dat Rou Bill één kogelvulpen in Nederland in het 
verkeer heeft gebracht, waarbij de zijkant van de kogel
kas ook onder een grote cirkel van de kogel tegen deze 
kogel aansluit met het gebogen oppervlak van een bol
schijf. Rou Bill heeft niet bestreden dat deze kogelvulpen 
op alle overige punten voldoet aan conclusie 1 van oc
trooi 81.910. Door een en ander is voldoende komen vast 
te staan dat Rou Bill in één geval inbreuk heeft gemaakt 
op genoemd octrooi, weshalve de grief in zover gegrond 
is voorgekomen. 

6. „Voor zoveel van het vonnis hoger beroep is in
gesteld, kan dit niet in stand blijven. Het in hoger beroep 

onder a) en b) gevorderde is toewij sbaar, behoudens voor 
wat betreft het bedrag van de dwangsom ineens, hetwelk 
bovenmatig is voorgekomen. De onder c) gevorderde 
machtiging kan — ook indien de rechter in kort geding 
hiertoe bevoegd zou zijn — niet worden verleend."; 

Overwegende dat Rou Bill dit arrest met de navol
gende cassatiemiddelen heeft bestreden: 

„Schending en/of verkeerde toepassing van het recht 
en/of verzuim van op straffe van nietigheid in acht te 
nemen vormen, door te overwegen en recht te doen gelijk 
bij voormeld arrest is gedaan, zulks wegens de navolgende 
redenen ten onrechte. 

I. De President van de Arrondissements-Rechtbank te 
Rotterdam heeft alvorens te beslissen of Rou Bill al dan 
niet inbreuk maakt op het Nederlands octrooi No. 81.910, 
nadat partijen het eens waren geworden over een aantal 
vragen, deze ter beantwoording voorgelegd aan prof. Van 
Hasselt, over wie partijen het eveneens van tevoren eens 
waren geworden. Deze vragen luidden als volgt: 

1. Is bij de overgelegde kogelvulpennen, ter weers
zijden van het door het middelpunt van de kogel gaand, 
loodrecht op de hartlijn van de kogelkas staand vlak (zo
genaamd equatorvlak), in de kogelkas één bolvlak aan
wezig, dat a. bij met de punt naar boven gerichte kogel
pen zich ook onder het zogenaamd equatorvlak uitstrekt; 
b. aansluit aan het boven het zogenaamde equatorvlak 
liggende legervlak voor de kogel? 

2. Indien een onder 1 genoemd bolvlak aanwezig is: 
a. welke hoogte heeft het onder het zogenaamd equator
vlak liggende bolvlakgedeelte; b. kan het onder 1 a ge
noemde bolvlakgedeelte als deel van de legering van de 
kogel dienst doen? 

3. Is de middellijn van het sub 1 vermelde bolvlak in 
de kogelkas onder het daar vermelde equatorvlak ergens 
kleiner dan de middellijn van de kogel? 

4. Kunnen de gemeten waarden als volkomen be
trouwbaar voor de werkelijke uitvoering van de onder
zochte kogelvulpennen worden beschouwd in verband 
met de daarop tijdens het onderzoek uitgeoefende mecha
nische krachten, zoals a. tengevolge van het uit de capil
laire buis trekken van het gedeelte van de kogelvulpen, 
waarin de kogelkas zit; b. tengevolge van krimp- of uit
zettingskrachten van de gebruikte kunsthars, wanneer de 
kogelvulpen in kunsthars wordt ingegoten; c. tengevolge 
van het niet overal met kunsthars gevuld zijn van de 
spleet tussen kogelkas en kogel; d. tengevolge van de 
krachten, die tijdens het slijpen op de kogelkas en de 
kogel worden uitgeoefend? 

Op deze vragen gaf prof. Van Hasselt de navolgende 
antwoorden: 

1 (a + b) Het in vraag 1 (a + b) bedoelde bolvlak is 
met de diverse meetmethoden — aan 1 zijde van de pen 
in doorsnede gevonden bij de nos. 34, 37, 38, 40, 42 en 
46; twijfelachtig aangetoond bij de nos. 16, 25, 26, 27, 
28, 30 en 35; zeker niet aanwezig bij de nos. 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 29, 31, 32, 33, 39, 41, 43, 44, 50, 51 en 52; 
— aan 2 zijden van de pen in doorsnede gevonden bij 
no. 45; twijfelachtig aangetoond bij no. 48; zeker niet 
aanwezig bij de nos. 46, 47 en 49. 

2a. Indien het onder 1 (a + b) genoemde bolvlak 
aanwezig is, lijkt het in doorsnede de vorm te hebben van 
een bolschijf met een dikte van 0,03 tot 0,05 mm; de ver
nauwing achter de kogel is vaak van de ordegrootte 1-3 
mm aan één zijde. b. Op grond van deze eigenschappen 
zal ons inziens dat gedeeltelijke bolvlak niet bijdragen tot 
legering van de kogel. 

3. Onze meetmiddelen en methoden geven geen ant
woord op deze vragen. 

4. De als voorbeeld gegeven invloeden zijn niet van 
toepassing op de door ons gebruikte methoden. Een 
schatting van de meetonnauwkeurigheid is gegeven. 
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Zoals het Hof terecht overweegt, heeft de deskundige 
in het door hem uitgebrachte rapport geantwoord, dat het 
in vraag 1 (a + b) bedoelde bolvlak aan twee zijden 
van de pen in doorsnede is gevonden bij no. 45. Hieruit 
volgt genoegzaam, zo gaat het Hof verder, dat Rou Bill 
een kogelvulpen in Nederland in het verkeer heeft ge
bracht, waarbij de zijkant van de kogelkas ook onder een 
grote cirkel van de kogel tegen deze kogel aansluit met 
het gebogen oppervlak van een bolschijf. Door een en 
ander is voldoende komen vast te staan dat Rou Bill in 
één geval inbreuk heeft gemaakt op genoemd octrooi, 
weshalve de grief in zover gegrond is voorgekomen; zulks 
ten onrechte, daar het Hof, aldus beslissende, over het 
hoofd heeft gezien, althans onvoldoende betekenis heeft 
gehecht aan het door prof. Van Hasselt gegeven ant
woord op vraag 2 a: „Indien het onder 1 (a + b) ge
noemde bolvlak aanwezig is, lijkt het in doorsnede de 
vorm te hebben van een bolschijf met een dikte van 
0,03 tot 0,05 mm; de vernauwing achter de kogel is vaak 
van de ordegrootte 1-3 mm aan één zijde". Door vraag 
2 a aldus te beantwoorden in een zinsnede waarin het 
woord „lijkt" voorkomt, heeft de deskundige het enige 
geval waarin hij aan weerszijden het bolvlak heeft ge
vonden, door hem met no. 45 genummerd, questieus 
gesteld. Door te beslissen, dat door „een en ander" vol
doende is komen vast te staan dat Rou Bill in één 
geval inbreuk heeft gemaakt op genoemd octrooi, wes
halve de grief in zover gegrond is voorgekomen, kan het 
Hof niet geacht worden zijn arrest met voldoende redenen 
te hebben omkleed. 

II. Partijen hebben ten overstaan van de President van 
de Arrondissements-Rechtbank te Rotterdam, na lang en 
diepgaand beraad een aantal vragen geformuleerd, welke 
vervolgens door de President werden overgenomen en 
aan de deskundige voorgelegd. Op de in het eerste middel 
omschreven vraag 2 heeft de deskundige geantwoord 
zoals in dat middel is vermeld. Als getuige-deskundige 
heeft prof. Van Hasselt ter zitting van de President van 
25 maart 1968 ter zake het volgende verklaard: ,,In de 
gevallen dat ik onder de equator een bolvlak heb aan
getroffen is dit zo gering dat ik het geen legering heb 
willen noemen. Wanneer namelijk op de kogel kracht zou 
worden uitgeoefend in de lengterichting van de pen van 
de punt af, dan zou dit bolvlakje naar mijn overtuiging 
worden weggedrukt, behalve in het geval dat er een 
andere steun aanwezig zou zijn. Het bolvlakje kan mijns 
inziens derhalve niet een legering worden genoemd." 

Het Hof heeft gemeend deze mening van prof. Van 
Hasselt te kunnen negligeren door in de derde rechts
overweging te overwegen als hierboven is weergegeven, 
zulks ten onrechte. Het Hof citeert namelijk ter moti
vering van haar overweging, dat het door prof. Van 
Hasselt gestelde octrooiïnbreuk niet uitsluit, een tweetal 
regels van de beschrijving van het octrooischrift. Rou Bill 
meent, dat in het arrest nader had moeten worden over
wogen waarom het Hof aan deze twee regels zo'n beslis
sende betekenis toekent. Door zulks na te laten is het 
arrest onvoldoende met redenen omkleed. 

III. Het Hof overweegt na de enige grief van Fomen-
to tegen het presidiale vonnis te hebben geciteerd in de 
tweede rechtsoverweging, zoals hierboven is weergegeven. 
Prof. Van Hasselt, als getuige-deskundige onder ede ge
hoord, heeft blijkens het ter zake opgemaakte proces
verbaal verklaard, dat in de gevallen dat hij onder de 
equator een bolvlak heeft aangetroffen dit zo gering is dat 
hij het geen legering heeft willen noemen. Het Hof heeft 
gemeend ter adstructie van zijn van die van de deskun
dige afwijkende mening enkele regels van het octrooi
schrift te kunnen noemen en te constateren dat in deze 
regels generlei eis aan de afmetingen van de bolschijf 
waarvan het gebogen oppervlak zich ter weerszijden van 
een grote cirkel van de kogel uitstrekt, wordt gesteld. 

Wat het Hof in dit verband opmerkt over de uitdrukking 
„zijsteun", moet klaarblijkelijk worden beschouwd als een 
reactie op de redengevende en beslissende overwegingen 
van het Presidiale vonnis. Het Hof stelt slechts dat deze 
uitdrukking „zijsteun" naar haar voorlopig voorkomt niet 
tot de conclusie vermag te leiden dat de afmeting van het 
onder die grote cirkel aanwezige deel van dit bolvlak aan 
een minimum zou moeten voldoen. Daar dit in deze voor 
het arrest van het Hof beslissende overweging slechts 
wordt gesteld, maar niet gemotiveerd, heeft het Hof ver
zuimd haar arrest met voldoende redenen te omkleden. 
Bovendien heeft het Hof het recht geschonden door niet 
te zoeken naar casu quo zich niet deskundig te laten 
voorlichten over het wezen van het octrooi, maar ge
meend heeft dit zelf gevonden te hebben in een tweetal 
regels van de octrooibeschrijving los van de conclusie en 
de stand van de techniek. 

IV. Het Hof heeft in de vierde rechtsoverweging over
wogen zoals hier boven is weergegeven, zulks ten on
rechte. Prof. Van Hasselt heeft namelijk niet alleen ver
klaard dat het bolvlak onder de equator, waar dit door 
hem werd aangetroffen zo gering is, dat hij het geen 
legering heeft willen noemen, maar ook dat wanneer op 
de kogel kracht zou worden uitgeoefend in de lengte
richting van de pen van de punt af, dit bolvlakje dan zou 
worden weggedrukt, behalve in het geval dat er een 
andere steun aanwezig zou zijn. Het behoeft geen betoog, 
dat zodra er met de pen geschreven wordt er druk wordt 
uitgeoefend. Zodra dus de pen wordt gebruikt, ver
dwijnt het bolvlakje geheel. Iets wat niet meer bestaat, 
kan uiteraard ook geen functie uitoefenen. Het Hof 
neemt niettemin de aanwezigheid van een dergelijke 
functie aan. Het Hof heeft nagelaten te onderzoeken of er 
casu quo een andere steun aanwezig zou zijn, die dit 
wegdrukken zou beletten. Indien de 1.1.s. bij een zo'n 
geringe afmeting als in één geval werd geconstateerd — 
hetgeen Rou Bill even wil aannemen, hoewel dit naar 
haar mening niet zo is — geen functie heeft, kan daarin 
uiteraard niet het wezen van het onderhavige octrooi zijn 
gelegen. Door zulks implicite wèl aan te nemen, heeft het 
Hof bij zijn uitlegging in strijd met de octrooiwet ge
handeld."; 

O. ten aanzien van het eerste middel: 
dat de Hoge Raad dit middel aldus begrijpt, dat Rou 

Bill er zich daarin over beklaagt dat het Hof, zonder 
zulks naar de eis van de wet met redenen te omkleden, 
heeft aangenomen dat het door de deskundige Prof. van 
Hasselt met No. 45 genummerde model, hierna te noe
men model No. 45, waarmede Rou Bill naar 's Hofs oor
deel inbreuk had gemaakt op het aan Fomento toebe
horend Nederlands octrooi No. 81.910, aan weerszijden 
van de grote cirkel van de kogel een bolvlak had; 

dat evenwel de President reeds in zijn vonnis van 28 
mei 1968 uit het door Prof. van Hasselt uitgebrachte en 
nader door hem toegelichte rapport had afgeleid, dat deze 
deskundige in enkele modellen een bolvlak had aange
troffen, hetwelk zich ook onder de grote cirkel van de 
kogel uitstrekte, zij het dat naar het oordeel van de 
President de afmeting van het onder die cirkel aanwezige 
gedeelte van het bolvlak zo gering was, dat niet van een 
onder die cirkel gelegen zijsteun kon worden gesproken; 

dat Rou Bill in haar memorie van antwoord in appel 
de aanwezigheid van dit bolvlak aan twee zijden van de 
grote cirkel van de kogel (ter weerszijden van de hart
lijn) ten aanzien van het model No. 45 heeft erkend; 

dat het Hof reeds op deze gronden zonder nadere 
motivering kon vaststellen, dat bij model No. 45 aan 
weerszijden van de grote cirkel van de kogel een bolvlak 
aanwezig was, en het eerste middel mitsdien faalt; 

O. ten aanzien van het tweede middel: 
dat Rou Bill in dit middel aanvoert, dat 's Hofs be

slissing dat het door Prof. van Hasselt in zijn rapport 
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vermelde en het door hem ter terechtzitting verklaarde 
een door Rou Bill gepleegde octrooiïnbreuk niet uitsluit, 
slechts op twee regels van het octrooischrift steunt en 
aldus niet voldoende met redenen is omkleed; 

dat echter het Hof niet nader behoefde te motiveren, 
waarom het aan die twee regels beslissende betekenis toe
kende, en dus ook het tweede middel ongegrond is; 

O. ten aanzien van het derde middel: 
dat Rou Bill in dit middel aan het Hof verwijt: 
a. dat 's Hofs oordeel, dat de geringe afmeting van 

het eerder bedoelde bij model No. 45 onder de cirkel 
gelegen gedeelte van het bolvlak niet beslissend is, niet 
naar de eis van de wet met redenen is omkleed, nu dit 
gedeelte geen zijsteun verleent; 

b. dat het Hof niet heeft gezocht naar — noch zich 
door een deskundige heeft laten voorlichten over •—• het 
wezen van het octrooi No. 81.910, maar dit wezen heeft 
afgeleid uit slechts twee regels in het octrooischrift, los 
van de conclusie en de stand van de techniek; 

O. omtrent het onder a vermelde verwijt: 
dat het Hof heeft overwogen, dat de uitdrukking „zij-

steun" in de door het Hof genoemde regels in het octrooi
schrift is gebezigd ter aanduiding van een zich ter weers
zijden van de grote cirkel uitstrekkend gebogen opper
vlak, en heeft beslist, dat het octrooischrift niet de eis 
stelt dat de afmeting van het onder de grote cirkel van de 
kogel aanwezige deel van het bolvlak aan een minimum 
moet voldoen, terwijl het Hof voorts heeft overwogen dat, 
waar in het octrooischrift wordt gesteld dat de kogel is 
gelegerd, er alleen sprake is van legering in de kogelkas 
en niet van legering alleen in het onder de grote cirkel 
gelegen gedeelte van de bolschijf waarvan het oppervlak 
zich ter weerszijden van die cirkel uitstrekt; 

dat het Hof aldus voldoende met redenen omkleed 
heeft beslist, welke betekenis het begrip „zijsteun" in het 
octrooischrift naar 's Hofs oordeel heeft en waarom het 
Hof de geringe afmeting van het gedeelte van het bolvlak 
onder de grote cirkel niet van belang achtte; 

O. omtrent het onder b vermelde verwijt: 
dat dit verwijt feitelijke grondslag mist, voor zover het 

inhoudt dat het Hof niet naar het wezen van het octrooi 
No. 81.910 heeft gezocht; dat Rou Bill zelf in dit onder
deel van dit middel stelt, dat het Hof dit wezen uit enige 
regels uit het octrooischrift heeft afgeleid; 

dat Rou Bill niet heeft aangevoerd, dat, en zo ja, waar
om de conclusie in het octrooischrift tot een ander oor
deel zou hebben moeten leiden; 

dat voorts het Hof, nu het octrooi is verleend, de stand 
van de techniek niet in zijn overwegingen behoefde te 
betrekken; 

dat, ten slotte, uit geen rechtsregel volgt, dat het Hof 
zich door deskundigen had moeten laten voorlichten; 

dat mitsdien ook het derde middel vruchteloos wordt 
voorgesteld; 

O. ten aanzien van het vierde middel: 
dat Rou Bill in dit middel, zoals de Hoge Raad het 

begrijpt, haar reeds voor het Hof gevoerd betoog her
haalt, dat, als de kogel niet is gelegerd in meerbedoeld 
onder de grote cirkel gelegen deel van het bolvlak, dit 
deel geen enkele functie heeft; 

dat dit middel faalt, daar het Hof heeft vastgesteld, dat 
dit gedeelte van het bolvlak volgens het octrooischrift de 
functie heeft om de invloed van de slijtage van de kogel-
kas te beperken en een meer gelijkmatige inkttoevoer te 
verkrijgen; 

Verwerpt het beroep; 
Veroordeelt eiseres tot cassatie in de op het beroep 

gevallen kosten, tot aan de uitspraak van dit arrest aan 
de zijde van verweerster in cassatie begroot op f 67,50 
aan verschotten en f 1.000,— voor salaris. 

Nr 100. President Arrondissements-Rechtbank te 
Rotterdam, 14 september 1965. 

(Tolbutamide-octrooi) 

(Mr J. G. L. Reuder) 

Artt. 30, 43 en 51 Rijksoctrooiwet. 

Artt. 289 e.v. W.v.B.Rv. 

In kort geding gevorderde voorziening om een in een 
vorig kort geding uitgesproken verbod van inbreuk op 
een octrooi vervallen te verklaren, althans buiten werking 
te stellen, op grond van een (nog niet in kracht van ge
wijsde gegaan) arrest van het Gerechtshof te 's-Graven-
hage waarbij het betreffende octrooi was nietig verklaard. 

President weigert de voorziening op grond van een be
langenafweging: indien het arrest mocht worden gecas
seerd, en het onderhavige octrooi in stand zou blijven 1 ) , 
is de schade die gedaagde door een tijdelijke bewegings
vrijheid van eiseres te dezer zake te duchten heeft, veel 
groter dan de winstderving van eiseres in het tegenover
gestelde geval 2 ) . 

President laat daar, of en in hoeverre een vordering als 
door eiseres ingesteld in kort geding toewijsbaar is, als
mede welke betekenis aan de voormelde nietigverklaring 
moet worden gehecht zolang het onderhavige arrest nog 
niet in kracht van gewijsde is gegaan. 

Vyvyx N.V. te Schiedam, eiseres in kort geding, pro
cureur Mr P. H. M. Hoogenbergh, 

tegen 
Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft vormals Meister 

Lucius & Brüning te Frankfort a/d Main-Höchst, Bonds
republiek Duitsland, gedaagde in kort geding, procureur 
Mr J. Swart, advocaat Jhr Mr J. A. Stoop. 

De President, enz. 

Overwegende, dat tussen partijen vaststaat: 
dat bij vonnis van de president der Arrondissements

rechtbank te Rotterdam in kort geding dd. 9 augustus 
1963, bekrachtigd bij arrest van het gerechtshof te 
's-Gravenhage dd. 26 juni 1964, aan eiseres is gelast elke 
inbreuk op het Nederlands octrooi no. 101.465 van ge
daagde na te laten; 

dat bij arrest van voormeld gerechtshof dd. 22 juli 
1965 voormeld octrooi is nietig verklaard; 

O., dat eiseres op deze en de verder bij dagvaarding 
gestelde gronden thans in kort geding vordert, dat Wij het 
voormelde kort geding vonnis dd. 9 augustus 1963 zullen 
vervallen verklaren, althans buiten werking stellen, waar
tegen gedaagde zich heeft verzet, ondermeer stellende, 
dat zij tegen het voormelde arrest dd. 22 juli 1965 beroep 
in cassatie zal instellen; 

O., dat — daargelaten of en in hoeverre een vordering, 
als door eiseres ingesteld, in kort geding toewijsbaar is, 
alsmede welke betekenis aan de voormelde nietigver
klaring moet worden gehecht, zolang het onderhavige 
arrest nog niet in kracht van gewijsde is gegaan — naar 
Ons aanvankelijk oordeel het belang van gedaagde bij het 
achterwege blijven van enigerlei voorziening, als door 
eiseres verlangd, prevaleert boven dat van eiseres bij het 
treffen van zulk een voorziening; 

dat immers, indien het arrest van 22 juli 1965 mocht 
worden gecasseerd en het onderhavige octrooi in stand 
zou blijven, de schade, die gedaagde door een tijdelijke 
bewegingsvrijheid van eiseres te dezer zake te duchten 
heeft, veel groter is, dan de winstderving van eiseres in 
het tegenovergestelde geval; 

O., dat op voormelde gronden de door eiseres ge
vraagde voorziening behoort te worden geweigerd; 
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RECHTDOENDE IN KORT GEDING: 

Weigeren de gevraagde voorziening en veroordelen 
eiseres in de kosten van dit geding, tot op deze uitspraak 
aan de zijde van gedaagde begroot op f 156,— aan 
salaris, omzetbelasting inbegrepen. Enz. 

1) Dit is inderdaad geschied: na cassatie en terugverwijzing 
is het octrooi in stand gebleven; zie voor deze nietigheids-
actie: Rb. 's-Gravenhage 19 februari 1963, B.I.E. 1963, no. 
65, blz. 157; Hof 's-Gravenhage 22 juli 1965, B.I.E. 1965, 
no. 45, blz. 155; H.R. 15 april 1966, N.J. 1966, no. 439 
(H.B.), B.I.E. 1966, no. 29, blz. 104; Hof 's-Gravenhage 
27 juni 1968, N.J. 1969, no. 195, B.I.E. 1969, no. 18, blz. 72; 
en voor de verleningsprocedure: Octrooiraad, Afd. van Be
roep, 19 april 1962, B.I.E. 1962, no. 36, blz. 117. 

2) Tot het zelfde resultaat kwam Pres. Rb. Amsterdam 
12 augustus 1965, B.I.E. 1965, no. 46, blz. 157, echter niet 
door belangenafweging maar met een beroep op de eisen 
der rechtszekerheid. Zie voor andere inbreukacties ter zake 
van dit octrooi: Hof Amsterdam 9 mei 1963, B.I.E. 1963, 
no. 69, blz. 176; Pres. Rb. Amsterdam 9 juni 1964, B.I.E. 
1965, no. 44, blz. 154; Hof Leeuwarden 28 september 1966, 
B.I.E. 1967, no. 45, blz. 150; H.R. 17 mei 1968, NJ. 1969, 
no. 244 (H.B.), B.I.E. 1968, no. 53, blz. 194. 

(Red.) 

Nr 101. Gerechtshof te Amsterdam, Eerste Kamer, 
27 april 1967. 

( ox ytetracycline ) 

President: Mr J. H. P. E. Mijnssen; 
Raden: Mrs D. Giltay Veth en W. A. de Koe. 

Art. 43, lid 4 Rijksoctrooiwet. 
Octrooi 75 521. 
Nieuwe stof; Pres. Rechtbank en Hof: onvoldoende 

reden te verwachten, dat gedaagde erin zal slagen het 
vermoeden van artikel 43, lid 4 van de Octrooiwet ten 
genoegen van de gewone Rechter te ontzenuwen. 

Art. 289 e.v. W.v.B.Rv. 
Hof: Voor een bewijslevering dit tot een uitvoerige 

nadere instructie door middel van deskundigen en/of 
deskundige getuigen zou leiden, is in een kort geding geen 
plaats. 

Multi-Pharma N.V. te Amsterdam, appellante, pro
cureur Mr L. Wichers Hoeth, advocaat Mr T. Schaper, 

tegen 
Chas. Pfizer & Co., Inc. te Brooklyn, New York, Ver

enigde Staten van Amerika, geïntimeerde, procureur 
Mr H. L. Houthoff, advocaat Mr E. A. van Nieuwen
hoven Helbach. 

a) President Arrondissements-Rechtbank te Amster
dam, 27 oktober 1966. (Mr U. W. H. Stheeman). 

De President, enz. 

IN RECHTE: 

Overwegende dat in dit geding als onbetwist vaststaan 
de feiten vervat in de punten 1 en 2 van de dagvaarding; 
[in punt 1 stelde Pfizer houdster te zijn van octrooi 
75 521 onder weergave van de conclusies van dit octrooi 
en onder punt 2 werd gesteld, dat de volgens dit octrooi 
bereide stof, t.w. een antibioticum, genaamd oxytetra-
cycline, op de voorrangsdatum een nieuwe stof was, 
Red.] 

O. dat derhalve gedaagde aannemelijk zal hebben te 
maken, dat de door haar verhandelde oxytetracycline 
niet is bereid volgens de door eiseresses octrooi be
schermde werkwijze; 

O. dat gedaagde heeft gesteld, dat zij haar oxytetra
cycline betrekt en wel uitsluitend betrekt van de te 
Milaan gevestigde fabriek Ferment Farma S.p.A.; 

O. dat eiseres heeft gezegd zulks bij gebrek aan weten
schap te moeten betwisten; 

O. dat Wij echter onvoldoende reden hebben om die 
stelling van gedaagde, welke zij heeft verklaard bereid te 
zijn aan de hand van haar administratie nader aan te 
tonen, te betwijfelen; 

O. dat gedaagde verder beweert, dat gemelde fabriek 
haar product bereidt volgens een werkwijze als door haar 
bij pleidooi uiteengezet, welke werkwijze volgens haar is 
een niet binnen het bereik van het octrooi vallende doch 
daarvan wezenlijk verschillende werkwijze; 

O. dat eiseres betwist in de eerste plaats dat de door 
gedaagde opgegeven werkwijze door gemelde Italiaanse 
fabriek wordt gevolgd en verder, dat die werkwijze van 
de beschermde werkwijze wezenlijk verschilt; 

O. dat Wij menen de bewering van gedaagde, dat 
Ferment Farma de door gedaagde opgegeven werkwijze 
volgt, voor de waarheid waarvan gedaagde bezwaarlijk 
zal kunnen instaan, niet zonder meer te kunnen aan
nemen; 

O. voorts, dat eiseres onbetwist heeft gesteld, dat be
doelde werkwijze reeds aan het oordeel van de Neder
landse rechter is getoetst en die rechter in appèl heeft 
geoordeeld, dat die werkwijze niet essentieel verschilt van 
die waarvoor aan eiseres octrooi is verleend; 1) 

O. dat Wij mitsdien onvoldoende reden hebben te ver
wachten, dat gedaagde er in zal slagen het vermoeden 
van artikel 43 onder 4 der Octrooiwet ten genoegen van 
de gewone rechter te ontzenuwen; 

O. dat Wij derhalve voorshands het er voor zullen 
moeten houden, dat gedaagde inbreuk pleegt op het oc
trooi van eiseres, en die inbreuk de gevraagde voorziening 
rechtvaardigt; 

RECHTDOENDE: 

Bevelen gedaagde om elke handeling welke inbreuk 
maakt op het Nederlands octrooi no. 75.521 na te laten; 

Bepalen dat gedaagde ten behoeve van eiseres een 
dwangsom zal verbeuren van f 50 000 (VIJFTIGDUIZEND 
GULDEN) voor elke overtreding van Ons voormeld bevel; 

Verklaren dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voor
raad; 

Verwijzen gedaagde in de kosten van dit geding, tot 
aan deze uitspraak aan eiseresses zijde begroot op 
f400,— (VIERHONDERD GULDEN). 

b) Het Hof, enz. 

Grief 1 
Ten onrechte is in het vonnis, waarvan beroep, over

wogen: 
dat de president meent de bewering van Multi-

Pharma, dat Ferment Farma de door Multi-Pharma op
gegeven werkwijze volgt, voor de waarheid waarvan 
Multi-Pharma bezwaarlijk zal kunnen instaan, niet zon
der meer te kunnen aannemen, 
en ten onrechte is (mede) op grond daarvan overwogen: 

dat de president mitsdien onvoldoende reden heeft te 
verwachten, dat Multi-Pharma er in zal slagen het ver
moeden van artikel 43 onder 4 der Octrooiwet ten ge
noegen van de gewone rechter te ontzenuwen; 

dat de president derhalve voorshands het er voor zal 
moeten houden dat Multi-Pharma inbreuk pleegt op het 
octrooi van Pfizer, en die inbreuk de gevraagde voor
ziening rechtvaardigt; 
en de eis in prima toegewezen. 

!) Hof 's-Gravenhage, 22 april 1966, B.I.E. 1967, blz. 6 
(Red.) 
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Grief 11 
In het vonnis, waarvan beroep, is overwogen: 
dat Pfizer onbetwist heeft gesteld, dat bedoelde werk

wijze reeds aan het oordeel van de Nederlandse rechter 
is getoetst en die rechter in appèl heeft geoordeeld, dat 
die werkwijze niet essentieel verschilt van die waarvoor 
aan Pfizer octrooi is verleend. 

Ten onrechte is (mede) op grond daarvan overwogen: 
dat de President mitsdien onvoldoende reden heeft te 

verwachten, dat Multi-Pharma er in zal slagen het ver
moeden van artikel 43 onder 4 der Octrooiwet ten ge
noegen van de gewone rechter te ontzenuwen; 

dat de president derhalve voorshands het er voor zal 
moeten houden dat Multi-Pharma inbreuk pleegt op het 
octrooi van Pfizer, en die inbreuk de gevraagde voor
ziening rechtvaardigt, 
en de eis in prima toegewezen. 

Overwegende aangaande grief I, dat Multi-Pharma 
stelt dat de haar door Ferment Farma geleverde oxytetra-
cycline door deze vennootschap is bereid volgens een be
reidingswijze voor welke Ivan Villax octrooi heeft aan
gevraagd bij de Octrooiraad te 's-Gravenhage op 18 ok
tober 1963 onder nr. 299.436, en die wezenlijk verschilt 
van de bereidingswijze op welke betrekking heeft Pfizer's 
octrooi no. 75.521; 

0 . dat de conclusies van de octrooiaanvrage no. 
299.436 luiden als volgt: 

1. Werkwijze voor het bereiden van oxytetracycline 
door fermentatie, met het kenmerk, dat men een cul-
tuurbouillon onder aërobe omstandigheden en bij een 
temperatuur tussen 22 en 30° laat fermenteren met mu
tanten van Streptomyces alboflavus (Waksmann en Cur-
tis) en het gevormde oxytetracycline tijdens het verloop 
van de fermentatie isoleert. Enz. 

O. dat, om haar stellingen aannemelijk te maken, 
Multi-Pharma heeft geproduceerd een verklaring van 
zekere Ornella Odero, employee van Ferment Farma, 
betreffende de uitvoering in het tweede halfjaar 1965 en 
in januari 1966 van een door haar van haar toenmalige 
werkgeefster Ferment-Farma ontvangen opdracht ,,to try 
to duplicate the mutation experiment of Streptomyces 
alboflavus with a view to obtaining oxytetracycline pro-
ducing strains", uit welke verklaring Multi-Pharma af
leidt dat het mejuffrouw Odero gelukt is om (door be
straling met ultraviolet licht) een mutant te verkrijgen 
van de door haar uit het Centraal Bureau voor Schim
melcultures te Baarn ontvangen Streptomyces alboflavus, 
welke mutant in staat is oxytetracycline te produceren; 

O. dat Pfizer dit heeft betwist, gelijk zij betwist dat de 
in de conclusies van octrooiaanvrage no. 299.436 ge
noemde Streptomyces alboflavus M-108-OX een andere 
micro-organisme zou zijn dan Streptomyces rimosus, ver
meld in de conclusies van haar octrooi no. 75521; 

O. dat Pfizer bovendien heeft betoogd, dat octrooi 
no. 75.521 niet is verleend voor de bereiding van oxyte
tracycline met behulp van een micro-organisme met een 
bepaalde naam, maar voor de bereiding van die stof met 
behulp van een micro-organisme met bepaalde, in de 
beschrijving aangeduide eigenschappen; 

O. dat op dit over en weer gestelde hier echter niet 
ingegaan behoeft te worden, omdat ook al zou juist zijn 
dat het mejuffrouw Odero gelukt is om op de door 
Multi-Pharma gestelde wijze een Streptomyces-mutant 
te verkrijgen, welke redelijkerwijs niet kan worden ge
ïdentificeerd als de in het octrooi no. 75.521 vermelde 
Streptomyces en in staat is om oxytetracycline te produ
ceren, Multi-Pharma in het geheel niet aannemelijk heeft 
gemaakt dat ook de door haar van Ferment Farma be
trokken oxytetracycline op die wijze gewonnen is; 

O. toch dat uit het enkele feit dat, zoals Multi-Pharma 
stelt, op 3 januari 1966 mejuffrouw Odero er in ge
slaagd zou zijn — kennelijk: in het laboratorium van 
Ferment Farma — een oxytetracycline producerende 
mutant van een van Streptomyces rimosus afwijkende 
Streptomyces te verkrijgen, nog allerminst volgt dat het 
daarna Ferment Farma ook mogelijk is geweest om, met 
toepassing van de door Multi-Pharma gestelde werkwijze, 
op fabriekmatige schaal de oxytetracycline te produ
ceren, die zij aan Multi-Phartna heeft geleverd; 

O. dat de President dus terecht de bewering van Multi-
Pharma dat Ferment Farma de door haar opgegeven 
werkwijze volgt — hetgeen het Hof leest als: ten aan
zien van de aan Multi-Pharma geleverde oxytetracycline 
gevolgd heeft — voor hem niet aannemelijk heeft geacht; 

O. dat voor de met betrekking tot de onderwerpelijke 
grief door Multi-Pharma aangeboden bewijslevering, 
welke tot een uitvoerige nadere instructie door middel 
van deskundigen en/of deskundige getuigen zou leiden, 
in dit kort geding geen plaats is; 

O. dat uit het voorgaande volgt dat grief I ook de ver
dere overwegingen die er in worden aangehaald en de 
toewijzing van Pfizer's eis niet kan aantasten, en dus 
moet worden verworpen; 

O. ten aanzien van grief II, dat het Hof te 's-Graven
hage in zijn arrest d.d. 22 april 1966, gewezen in een 
zaak van Pfizer tegen Vyvyx N.V. en G. H. Walda, als 
zijn oordeel heeft uitgesproken; 

„dat geïntimeerden niet aannemelijk hebben gemaakt, 
„dat de werkwijze van de methode Villax zodanig afwijkt 
„van de werkwijze, welke is neergelegd in octrooischrift 
„no. 75.521 en gedefinieerd in conclusie 1 van dat oc-
„trooischrift, dat hier geen sprake zou zijn van inbreuk 
„op dit octrooi noch dat de door geïntimeerde Vyvyx in 
„het verkeer gebrachte tetracycline niet volgens de in 
„het octrooischrift no. 75.521 neergelegde werkwijze is 
„bereid"; 

O. dat Multi-Pharma, in haar toelichting op de grief, 
de juistheid van de aangehaalde overweging betwist, doch 
hieraan voorbij kan worden gegaan, omdat de president, 
in het beroepen vonnis het aangehaalde arrest slechts ten 
overvloede heeft vermeld, immers zijn beslissing door de 
voorafgaande overweging — hiervoor door het Hof reeds 
juist geoordeeld — afdoende is gemotiveerd; 

O. dat in ieder geval het Hof, op de hiervoor ontwik
kelde gronden, mèt de president van oordeel is dat er 
onvoldoende reden is om te verwachten dat Multi-
Pharma er in zal slagen het vermoeden van artikel 43 der 
Octrooiwet ten genoegen van de gewone rechter te ont
zenuwen, en dat het derhalve voorshands er voor moet 
worden gehouden dat Multi-Pharma inbreuk pleegt op 
het octrooi van Pfizer, welke inbreuk de gevraagde voor
ziening rechtvaardigt; 

O. dat ook grief II dus moet worden verworpen, moe
tende aan de met betrekking tot deze grief door Multi-
Pharma aangeboden bewijslevering als niet ter zake 
dienende worden voorbijgegaan; 

O. dat dus moet worden beslist als volgt; 

RECHTDOENDE IN KORT GEDING IN HOGER BEROEP: 

Bekrachtigt het vonnis waarvan beroep; 
Veroordeelt appellante Multi-Pharma N.V. in de 

kosten van het hoger beroep, aan de zijde van geïnti
meerde tot aan deze uitspraak begroot op f 975,—. Enz. 
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Nr 102. Gerechtshof te 's-Gravenhage, Derde Kamer, 
15 maart 1967. 

(Beyer/Bayer) 
President: Mr A. J. M. van Moorse!; 

Raden: Mrs P. Hazendonk en R. Prins. 

Art. 3, lid 1 Merkenwet. 

De verspreiding hier te lande door appellante van 
publikaties welke zijn voorzien van haar merk BAYER en 
haar handelsnaam en waarin zij bekend maakt wat haar 
verkoopprogramma omvat, levert geen rechtscheppend 
gebruik van het merk BAYER te haren behoeve op ten 
aanzien van onder dat verkoopprogramma vermelde 
waren, die niet door appellante worden geproduceerd 
en verhandeld, maar door een tot haar concern be
horende dochteronderneming met eigen rechtspersoon
lijkheid onder gebruikmaking van haar eigen merk 
AGFA. 

Artt. 3, lid 1 en 10, lid 1 sub a Merkenwet. 
De onderhavige waterverwarmers en hete-dampver-

zadigers zijn niet gelijksoortig met waren als appareils 
électrotechniques, appareils de controle et appareils de 
mesurage, ook al worden in eerstgenoemde waren ther
mometers (appareils de controle et appareils de mesurage) 
toegepast, nu het hier waren betreft welke bestemd zijn 
voor geheel verschillende kringen van afnemers, welke 
ieder op zichzelf uit deskundigen bestaan. 

Artt. 3, lid 1 en 10, lid 1 sub b Merkenwet. 
Van het gebruik door geïntimeerde van het merk 

BEYER voor waren als appareils électrotechniques naast 
het gebruik door appellante van het merk BAYER voor 
geneesmiddelen valt verwarring bij het publiek omtrent 
de herkomst der waren niet te duchten, daar nu het merk 
BAYER bij het publiek als merk voor geneesmiddelen zeer 
bekend is, zelfs het geringe verschil van dit merk met 
het merk BEYER zal opvallen, terwijl anderzijds het merk 
BAYER niet zo opvallend is, dat het merk BEYER daarmee, 
ook wanneer het om geheel andere waren dan genees
middelen gaat, in de voorstelling van het publiek zal 
worden verbonden. 

Een oudere handelsnaam kan een beletsel opleveren 
voor het gebruik van een merk, ook wanneer de waren 
niet gelijksoortig of nauw verwant zijn, doch vereist is 
dat bij het publiek uit hoofde van de overeenstemming 
tussen merk en handelsnaam verwarring omtrent de her
komst der waren zou kunnen ontstaan. Door het gebruik 
van het merk BEYER naast de handelsnaam van appel
lante, waarvan de naam BAYER het kenmerkende bestand
deel is, kan deze verwarring niet ontstaan nu de han
delsnaam BAYER wel bekend is op het terrein van de 
geneesmiddelen, maar niet voor waren waarvoor het 
merk BEYER wordt gebruikt. 

Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft te Lever-
kusen, Bondsrepubliek Duitsland, appellante, procureur 
Mr J. M. Barents, 

tegen 
Eugen Beyer, Elektrotechnische Fabrik te Heilbronn/ 

Neckar, Bondsrepubliek Duitsland, geïntimeerde, procu
reur Mr J. A. M. van Staaij. 

Het Hof, enz. 
Ten aanzien van de feiten: 
Overwegende, dat geïntimeerde als eiseres in eerste 

aanleg appellante heeft gedagvaard voor de Arrondis
sementsrechtbank te 's-Gravenhage, stellende: 

1. dat eiseres aan het Bureau voor de Industriële 
Eigendom te 's-Gravenhage de inschrijving heeft ver

zocht van het merk BEYER voor: „Appareils de mesurage, 
de controle (a 1'exception des instruments chronométri-
ques et manomètres), de T.S.F, et de télévision, haut -
parleurs, machines parlantes, appareils a dicter; parties 
de tous les articles précités".; 

2. dat het Bureau voor de Industriële Eigendom ge
meend heeft deze inschrijving te moeten weigeren op 
grond van een tweetal internationale merkinschrijvingen 
van gedaagde, te weten het woordmerk BAYER dd. 25 
februari 1955 onder no. 182 970, hier te lande na waren
beperking ingeschreven op 20 september 1955 en een 
gecombineerd woord- en beeldmerk BAYER dd. 11 maart 
1955 onder no. 183 334, hier te lande na warenbeperking 
ingeschreven op 16 september 1955; 

3. dat beide merken zijn ingeschreven voor een zeer 
uitgebreide warenlijst waaronder ook waren voorkomen, 
welke identiek, resp. soortgelijk zijn aan die waarvoor 
eiseres de inschrijving heeft verzocht, met name „Ap
pareils électrotechniques, de mesurage, de controle et de 
T.S.F., haut-parleurs et machines parlantes."; 

4. dat eiseres stelt dat gedaagde genoemde merken 
ondanks de inschrijving hier te lande nooit voor ge
noemde artikelen heeft gebruikt, althans zulks niet heeft 
gedaan gedurende een periode van tenminste 3 jaar voor
afgaande aan de onderhavige dagvaarding en mitsdien 
geen recht op deze merken voor genoemde goederen 
heeft, althans zodanig recht door non-usus is verloren 
gegaan; 

5. dat eiseres voorts stelt dat zij het merk BEYER hier 
te lande reeds heeft gebruikt sedert januari 1955, mits
dien reeds vóór de inschrijving van genoemde merken 
ten name van gedaagde voor waren welke gelijk, althans 
soortgelijk zijn aan die waarvoor gedaagde hier te lande 
inschrijvingen heeft verworven; 

6. dat het merk BEYER van eiseres en de merken 
BAYER en BAYER in kruis van gedaagde in hoofdzaak met 
elkander overeenstemmen, althans zodanig met elkander 
overeenstemmen, dat bij het publiek verwarring omtrent 
de herkomst der waren zou kunnen ontstaan; 

dat geïntimeerde op deze grondslag heeft gevorderd 
bij vonnis: 

1. te verklaren dat gedaagde geen recht heeft op het 
merk BAYER en op het merk BAYER in kruis voor „Ap
pareils électrotechniques, de mesurages, de controle et 
de T.S.F., haut-parleurs et machines parlantes", daar 
gedaagde deze merken voor genoemde waren nooit heeft 
gebruikt, c.q. dat dit recht door niet-gebruik gedurende 
een periode van tenminste 3 jaar voorafgaande aan de 
dag der dagvaarding is verloren gegaan; 

2. te verklaren dat eiseres krachtens eerder gebruik 
recht heeft op het merk BEYER voor de sub 1 genoemde 
waren; 

3. te verklaren dat de sub 1 bedoelde merken van 
gedaagde in hoofdzaak overeenstemmen met het merk 
BEYER van eiseres, althans zodanig met elkander over
eenstemmen, dat bij het publiek verwarring omtrent de 
herkomst der waren zou kunnen ontstaan; enz. 

O., dat appellante als gedaagde in conventie in eerste 
aanleg voor antwoord in conventie heeft geconcludeerd, 
dat het de Rechtbank moge behagen eiser in zijn vor
deringen niet-ontvankelijk te verklaren, althans hem deze 
te ontzeggen met veroordeling van eiser in de kosten 
van deze procedure en voorts als eiseres in reconventie 
voor eis heeft geconcludeerd, dat het de Rechtbank moge 
behagen: 

a) te verklaren voor recht dat het woordmerk BAYER, 
ingeschreven onder nr 182970 en het gecombineerde 
woord- en beeldmerk BAYER, ingeschreven onder nr 
183334 in hoofdzaak overeenstemmen met het woord-
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merk BEYER en dat de waren: appareils électrotechniques, 
de mesurage, de controle et de T.S.F., haut-parleurs et 
machines parlantes, tot dezelfde soort van waren behoren 
als waarvoor voornoemde BAYER-merken zijn ingeschre
ven, althans dat deze BAYER-merken zodanig met het 
merk BEYER overeenstemmen, dat bij het publiek ver
warring omtrent de herkomst der waren zou kunnen 
ontstaan; 

b) te verklaren voor recht, dat eiseres op de sub a 
genoemde BAYER-merken met uitsluiting van anderen 
gerechtigd is voor de waren, waarvoor deze merken zijn 
ingeschreven; 

c) te verklaren voor recht, dat het woord BEYER zo
danig overeenstemt met eiseres' handelsnaam, dat bij het 
publiek verwarring omtrent de herkomst der waren zou 
kunnen ontstaan; 

d) gedaagde te verbieden bij het in het verkeer bren
gen van „appareils électrotechniques, de mesurage, de 
controle et de T.S.F., haut-parleurs et machines par
lantes" en waren die tot dezelfde soort behoren op eniger
lei wijze gebruik te maken van het merk BEYER, hetzij 
door het aanbrengen van dat merk op die waar, hetzij 
door het gebruik maken van dat merk in reclames, 
brochures, prijscouranten of op enigerlei andere wijze 
in verband met die waren; 

e) gedaagde te verbieden bij haar handelsactiviteiten 
op enigerlei wijze, ook anders dan als handels- of fa
brieksmerk, gebruik te maken van de aanduiding BEYER 
zonder een zodanige toevoeging, dat daardoor iedere ver
warring met het merk en de handelsnaam BAYER volledig 
wordt uitgesloten; enz. 

O., dat geïntimeerde voor antwoord in reconventie 
heeft geconcludeerd, dat eiseres niet-ontvankelijk zal 
worden verklaard in de door haar ingestelde reconven-
tionele vordering, respectievelijk haar deze zal worden 
ontzegd, met veroordeling van eiseres in de kosten van 
de procedure, zowel in conventie als in reconventie; 

O., dat de Rechtbank bij haar voormeld vonnis 
in conventie en in reconventie onder meer als volgt heeft 
beslist: 

„Alvorens verder te beslissen: 
Laat partij Eugen Beyer toe door getuigen te be

wijzen, dat hij in januari 1955 het merk BEYER 
hier te lande heeft gebruikt voor de in het eerste 
„aangezien" der dagvaarding vermelde waren; 

Laat partij Bayer toe door getuigen te bewijzen: 
1. dat reeds voor januari 1955 de in het tweede 

„aangezien" der dagvaarding vermelde merken hier 
te lande werden gebruikt voor waren, welke gelijk 
of soortgelijk, althans nauw verwant zijn aan de 
in het eerste „aangezien" der dagvaarding vermelde 
waren en zij nadien tot binnen een periode van 
drie jaren voorafgaande aan de dag der dagvaar
ding (22 januari 1963) dit gebruik heeft voortgezet; 

2. dat zij (Bayer) reeds voor januari 1955 onder 
haar handelsnaam Farbenfabriken Bayer Aktien-
gesellschaft waren verhandelde, welke gelijk of 
soortgelijk, althans nauw verwant zijn aan de in 
het eerste „aangezien" der dagvaarding vermelde 
waren en zij dit thans nog doet"; 

O., dat de Rechtbank deze beslissing heeft gegeven na 
ten aanzien van het recht als volgt te hebben overwogen: 

In conventie en in reconventie: 
„I. dat tussen partijen vaststaat, dat bij het Bureau 

voor de Industriële Eigendom te 's-Gravenhage ten name 
van Bayer internationaal zijn ingeschreven op 20 sep
tember 1955 onder nummer 182.970 het woordmerk 
Bayer en op 16 september 1955 onder nummer 183.334 

het woord/beeldmerk gevormd door een cirkel, waar
binnen tweemaal (in kruisvorm) het woord BAYER voor
komt, zulks in beide gevallen voor een groot aantal 
waren, waaronder „appareils électrotechniques", „appa
reils de mesurage, de controle" en „appareils de T.S.F., 
haut-parleurs, machines parlantes"; 

II. dat E.B. heeft gesteld, dat Bayer op voormelde 
merken voor de bovengenoemde waren geen recht heeft, 
aangezien 

1. hij (E.B.) reeds sedert januari 1955 — en derhalve 
vóór bovenvermelde inschrijvingen — het merk BEYER 
heeft gebruikt voor waren, welke gelijk, althans soort
gelijk zijn aan de hierboven vermelde, ten name van 
Bayer ingeschreven waren, en het merk BEYER in hoofd
zaak overeenstemt met de voormelde merken van Bayer, 
althans zodanig met deze merken overeenstemt, dat bij 
het publiek verwarring omtrent de herkomst der waren 
zou kunnen ontstaan; en 

2. Bayer haar bovengenoemde merken nooit voor de 
daar genoemde waren heeft gebruikt, althans zulks niet 
heeft gedaan gedurende een periode van tenminste drie 
jaren voorafgaande aan de dag der dagvaarding; 

dat Bayer heeft erkend — en derhalve ten processe' 
vaststaand — de door E.B. gestelde overeenstemming in 
hoofdzaak tussen het merk BEYER en de voormelde, ten 
name van Bayer ingeschreven merken; 

III. dat Bayer terecht heeft gesteld: 
a. dat zij door haar (voormelde) inschrijvingen ge

acht moet worden — behoudens bewijs van het tegendeel 
— de eerste gebruiker van die merken te zijn voor de 
waren, waarvoor die merken zijn ingeschreven, en 

b. dat ten processe — zonder mogelijkheid van tegen
bewijs — vaststaat, dat zij de litigieuze merken voor die 
waren heeft gebruikt op respectievelijk 25 februari 1955 
en 11 maart 1955, nu (hetgeen door E.B. niet is weer
sproken) haar merken op die data bij het Internationale 
Bureau (te Genève) zijn ingeschreven en zij vervolgens 
binnen een termijn van zes maanden inschrijving van 
die merken hier te lande heeft verzocht, tengevolge 
waarvan zij krachtens het bepaalde in artikel 4 van het 
Unieverdrag van Parijs van 20 maart 1883 juncto ar
tikel 4 van de Overeenkomst van Madrid van 14 april 
1891 als gebruiker van die merken wordt beschermd en 
tevens recht van voorrang geniet met ingang van de data 
harer inschrijvingen bij het Internationale Bureau; 

IV. dat Bayer heeft betwist, dat zij gedurende een 
periode van — tenminste — drie jaren (na de inschrij
vingen van haar voormelde merken) geen gebruik van 
die merken voor de hierboven vermelde waren — waar
voor die merken onder meer waren ingeschreven — of 
voor soortgelijke waren (waaronder ook de eveneens 
te haren name ingeschreven waar „appareils photogra-
phiques") zou hebben gemaakt en zij te dien aanzien 
heeft gesteld, dat die merken reeds tenminste sedert 
1952/1953 zijn gebruikt in verband met verkoopactivi
teiten op het gebied van laboratorium-apparatuur van 
verschillende aard, ontwikkelaars, belichtingstabellen, be
lichtingsmeters, omrekeningstabellen, meet- en contröle-
apparatuur etc. en het merk Bayer zelfs reeds sedert 
1940 hier te lande voor waterverwarmers en hetedamp-
verzadigers is gebruikt, alle welke waren volgens Bayer 
zo niet gelijk, dan toch soortgelijk, althans nauw verwant 
zijn aan de hierboven vermelde waren, waarvoor haar 
merken onder meer zijn ingeschreven; 

dat E.B. heeft volgehouden, dat laatstbedoelde (of 
soortgelijke) waren door Bayer niet onder haar merken 
hier te lande werden en worden verhandeld en hij ten 
bewijze daarvan een viertal bescheiden — afschriften van 
brieven aan en brieven van Telefunken Aktiengesellschaft 
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en Grundig Werke GMBH. — heeft overgelegd, op grond 
waarvan de Rechtbank vooralsnog deze stelling van E.B. 
voldoende aannemelijk gemaakt acht; 

dat Bayer hiertegenover enige bescheiden in het ge
ding heeft gebracht, waaruit echter in het geheel niet 
blijkt, dat zij (Bayer) haar merken gebruikt en heeft 
gebruikt voor de door haar bedoelde waren; 

dat mitsdien Bayer het door haar gestelde gebruik van 
haar merken na de inschrijvingen daarvan zal dienen te 
bewijzen; 

V. dat E.B. ten bewijze van zijn stelling, dat hij reeds 
in januari 1955 onder het merk Beyer de in het eerste 
„aangezien" der dagvaarding genoemde waren hier te 
lande verhandelde, een aantal bescheiden heeft over
gelegd, waaruit echter naar het oordeel der Rechtbank 
de juistheid van deze stelling onvoldoende blijkt, wes
halve E.B. te dier zake tot (nader) bewijs van zijn stelling 
moet worden toegelaten; 

dat, indien E.B. in deze bewijslevering zou slagen, in 
het bijzonder van belang is, of Bayer zal weten waar te 
maken, dat zij haar merken reeds voordien hier te lande 
voor gelijke of soortgelijke, althans nauw verwante waren 
gebruikte, weshalve zij — spoedshalve reeds thans — 
ook tot het bewijs daarvan in voege als hieronder te 
vermelden dient te worden toegelaten; 

VI. dat Bayer weliswaar heeft betoogd, dat te dezen 
niet van belang is, of zij haar merken ook gebruikt heeft 
voor waren, die gelijk of soortgelijk zijn aan die van 
E.B., aangezien in ieder geval als niet weersproken vast
staat, dat zij haar merken hier te lande reeds voor 
januari 1955 heeft gebruikt voor pharmaceutische en 
chemische waren en haar merken toen al zo'n grote be
kendheid genoten, dat ieder gebruik door een derde van 
een ander, daarmede in hoofdzaak overeenstemmend 
merk reeds tot verwarring bij het publiek omtrent de 
herkomst der waren kon leiden en mitsdien jegens Bayer 
onrechtmatig was, doch de Rechtbank deze opvatting 
niet deelt; 

dat inderdaad in het jaar 1955 en voorafgaande jaren 
(evenals trouwens thans nog) —- naar de Rechtbank uit 
eigen wetenschap bekend is — het merk „Bayer" hier te 
lande zeer bekend was door de geneesmiddelen (in het 
bijzonder Aspirin), die onder dat merk verhandeld 
werden; 

dat de naam Bayer, gebruikt als merk, echter op zich
zelf niet zo bijzonder (origineel) en opvallend is, dat aan
nemelijk zou zijn, dat E.B. door gebruikmaking van zijn 
— op de naam Bayer veel gelijkende, doch daarmee toch 
niet identieke — naam BEYER als merk voor waren, welke 
zelfs niet aan geneesmiddelen verwant kunnen worden 
geacht, bij het publiek de indruk zou hebben gevestigd, 
dat de door hem verhandelde waren afkomstig waren van 
(geproduceerd waren door) Bayer; 

dat Bayer overigens ook niet heeft gesteld, dat in de 
afgelopen jaren — waarin (hetgeen zij niet, althans on
voldoende heeft betwist) ook waren onder de naam 
BEYER hier te lande verhandeld werden — van het door 
haar gesignaleerde gevaar voor verwarring ooit iets is 
gebleken; 

VII. dat Bayer voorts tegen het door E.B. gepreten
deerde recht op haar merk BEYER heeft aangevoerd, dat 
dit ook moet afstuiten op het feit, dat dit merk zodanig 
overeenstemt met de door haar (Bayer) reeds sinds lange 
tijd gevoerde handelsnaam Farben Fabriken Bayer A.G., 
dat bij het publiek verwarring omtrent de herkomst der 
waren zou kunnen ontstaan; 

VIII. dat te dien aanzien evenwel hetzelfde geldt als 
hierboven betreffende de naam „Bayer" reeds is over
wogen en derhalve de beslissing te dezen mede afhan

kelijk is van de beantwoording van de vraag, welke waren 
onder die naam verhandeld werden, waaromtrent Bayer 
tot bewijs door getuigen zal worden toegelaten; 

IX. dat ditzelfde eveneens geldt ten aanzien van de 
verwarring, welke volgens Bayer dreigt te ontstaan, wan
neer E.B. aan het handelsverkeer zou gaan deelnemen 
onder gebruikmaking van de handelsnaam BEYER als aan
duiding van haar onderneming of in verband met haar 
handelsactiviteiten het woord BEYER zou gaan bezigen, 
waarover Bayer zich in de reconventie beklaagt en waar
bij zij zich onder meer beroept op de artikelen 5 en 5a 
van de Handelsnaamwet; 

dat immers ook hier over de mogelijkheid van verwar
ring niet kan worden beslist, wanneer niet tevens onder
zocht is, welke soort van waren partijen in de handel 
brachten en brengen; 

X. dat de Rechtbank wat de rechten van Bayer op 
haar merken betreft — anders dan E.B. — niet van be
lang acht, op welk tijdstip Bayer deze door overdracht 
aan haar door haar rechtsvoorgangster heeft verkregen, 
nu E.B. niet, althans onvoldoende heeft betwist, dat 
Bayer de rechten op die merken op rechtsgeldige wijze 
overgedragen heeft gekregen, weshalve thans slechts van 
belang is vanaf welk tijdstip die merken, zoals zij inge
schreven zijn, reeds eerder gebruikt werden, ongeacht of 
dit door Bayer op haar rechtsvoorgangster geschiedde; 

dat de situatie wat de handelsnaam betreft in zoverre 
anders ligt, dat Bayer niet heeft gesteld dat zij ook het 
recht op haar handelsnaam overgedragen heeft gekregen 
door een ander, die deze naam reeds eerder voerde; 

XI. dat Bayer voorts nog heeft gesteld, dat het voeren 
van de naam BEYER door E.B. onrechtmatig jegens haar 
zou zijn, omdat het voeren van die naam een onjuiste 
indruk geeft van de onder die naam gedreven onder
neming, terwijl dientengevolge misleiding van het publiek 
te duchten is; 

dat Bayer echter in gebreke is gebleven nader aan te 
geven in welk opzicht een onjuiste indruk zou worden 
gegeven, zodat deze stelling — waarop Bayer trouwens, 
nadat deze bij haar conclusie van eis in reconventie was 
geponeerd, in het geheel niet meer ingegaan is — als 
onvoldoende gemotiveerd verder buiten beschouwing 
moet blijven; 

XII. dat Bayer ten aanzien van de conventie nog heeft 
betoogd, dat E.B. geen belang bij zijn vordering heeft, nu 
tengevolge van een Duitse beschikking het woord BEYER 
in Duitsland niet langer wettelijke bescherming als merk 
geniet, waardoor ook de inschrijving bij het Internatio
nale Bureau niet meer kan worden ingeroepen; 

dat, wat hiervan ook zij, E.B. in ieder geval — zoals 
ook door hem aangevoerd — dit belang bij zijn vordering 
heeft, dat hij bij toewijzing daarvan, desgewenst, met 
toepassing van artikel 10 lid 2 der Merkenwet de nietig
verklaring van de inschrijvingen van Bayer kan ver
zoeken; 

XIII. dat tenslotte de stelling van Bayer, dat E.B., door 
„instruments chronométriques et manomètres" bij zijn 
verzoek om inschrijving van zijn merk uit te zonderen, 
heeft erkend dat Bayer haar merken voor die (uitgezon
derde) waren heeft gebruikt, niet opgaat, aangezien het 
een niet uit het ander volgt;" enz. 

Ten aanzien van het recht: 

O., dat de eerste grief van appellante is gericht tegen 
de hierboven sub factis onder IV weergegeven over
wegingen van het vonnis a quo; 

dat appellante deze overwegingen als ten onrechte ge
geven aanmerkt, aangezien door de door appellante bij 
conclusie van dupliek in conventie overgelegde beschei-
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den genummerd prod. 4, 5 en 6 het gebruik van de 
merken Bayer door appellante zou zijn bewezen voor ge
lijke, hierna te noemen waren, althans voor waren die tot 
dezelfde soort behoren als: 

appareils électrotechniques, de mesurage, de controle, 
de T.S.F., haut-parleurs et machines parlantes, 

en wel zulks op data voorafgaande aan januari 1955, 
zijnde de datum waarop geïntimeerde blijkens de inlei
dende dagvaarding stelt met het gebruik van het merk 
Beyer te zijn begonnen, welk gebruik overigens door ap
pellante wordt ontkend; 

O., dat appellante ter toelichting zakelijk heeft aan
gevoerd, dat de hierbedoelde producties 4, 5 en 6 zijn 
publicaties uitgaande van Bayer, die door Bayer onder 
het publiek in Nederland zijn verspreid, dat deze beschei
den op zeer duidelijke wijze zijn voorzien van het merk 
Bayer (Bayer-Kruis) en van de handelsnaam Farben-
fabriken Bayer Aktiengesellschaft, in welke bescheiden 
door Bayer onder haar merken Bayer aan het publiek 
bekend maakt wat haar verkoopprogramma omvat, met 
andere woorden welke waren door haar aan het publiek 
ten verkoop worden aangeboden, waaraan volgens appel
lante niet afdoet, dat een deel van die waren worden 
vervaardigd in een voor 100% tot het Bayer-concern 
behorende dochteronderneming zoals bijvoorbeeld Agfa; 

O. hieromtrent, dat uit hetgeen appellante ter toelich
ting van de grief verder heeft aangevoerd, blijkt, dat 
appellante met de fabrieks- of handelswaren, waarvoor 
het merk Bayer in voormelde bescheiden zou zijn ge
bruikt ter onderscheiding van de fabrieks- of handels
waren van anderen, doelt op de waren in de handel ge
bracht door de Agfa-groep van het Bayer-concern; 

O., dat geïntimeerde met betrekking tot deze waren 
heeft gesteld, dat deze producten niet door appellante 
worden geproduceerd en verhandeld onder het merk 
Bayer, maar door de Agfa-Aktiengesellschaft für Photo-
fabrikation onder het merk Agfa, dat Agfa A.G. is een 
afzonderlijke rechtspersoon en dat de Agfa-producten in 
Nederland door de Duitse Agfa worden geïmporteerd en 
door een Nederlandse naamloze vennootschap Agfa, 
onder het aan deze Nederlandse N.V. toebehorende en 
op haar naam ingeschreven merk Agfa worden verhan
deld; 

O., dat appellante deze feiten niet heeft weersproken 
en in het bijzonder de mededeling, dat de Agfa-fabrieken 
tot het Bayer-concern behoren een dergelijke tegenspraak 
niet inhoudt, immers deze omstandigheid (te weten dat 
appellante eigenares is van Agfa A.G.) geenszins onver
enigbaar is met voormelde door geïntimeerde gestelde 
feiten; 

O., dat hieruit volgt, dat de waren behorende tot de 
Agfa-groep wel te rangschikken zijn onder de waren, 
welke worden gefabriceerd en in het verkeer gebracht 
door het Bayer-concern, doch daarmee niet tevens vast
staat, dat die waren behoren tot de waren, welke appel
lante fabriceert en in het verkeer brengt; 

dat zulks bevestiging vindt in de voormelde door 
appellante overgelegde producties; 

dat toch in productie 4 op de eerste bladzijde uitdruk
kelijk is gesteld: „Die Farbenfabriken Bayer-Aktienge-
sellschaft (i.e. appellante) umfasst die Werke Lever-
kusen, Wuppertal-Elberfeld, Uerdingen und Dormagen", 
terwijl in tegenstelling daarmee met betrekking tot de 
Agfa-f abrieken wordt gesproken van „angehören als 
Tochtergesellschaften", met welke mededeling omtrent 
de werkingssfeer van appellante de vermelding in pro
ductie 6 op blz. 19 zakelijk in overeenstemming is; 

O., dat bij deze stand van zaken niet kan worden ge
zegd, dat appellante met de overlegging van de producties 
4, 5 en 6, hoewel in deze producties het merk Bayer is 
vermeld, zou hebben bewezen het gebruik van het merk 
Bayer voor de waren behorende tot de Agfa-groep; 

dat toch uit deze producties niet blijkt, dat het merk 
Bayer is gebruikt in duidelijk verband met de door de 
Agfa-fabrieken geproduceerde en in het verkeer gebrach
te waren, te minder nu in voormelde producties de waren 
behorende tot de Agfa-groep uitdrukkelijk met vermel
ding van het merk Agfa zijn aangeduid (zie met name 
productie 6 blz. 103 e.v.), welk merk, zij het in een 
geheel andere betekenis dan het merk Bayer, hier te lande 
bij het publiek grote bekendheid geniet; 

dat daaraan niet afdoet, dat de Agfa-producten in 
productie 4 onder het „Lieferprogramm" van appellante 
zijn vermeld, nu zij aldaar onder het hoofd „Verkauf 
Agfa Photo" zijn opgenomen; 

dat daaraan de producties 5 en 6 evenmin afdoen, 
voor zover daaruit blijkt, dat de Agfa-groep behoort 
tot het Bayer-concern; 

O., dat appellante ter aanvulling van voormelde be
scheiden in hoger beroep heeft overgelegd bewijsmate
riaal betrekking hebbende op het gebruik van het merk 
Bayer voor waterverwarmers en hetedampverzadigers, 
welke waren appellante aanmerkt als behorende tot de
zelfde soort waren als appareils électroniques, appareils 
de controle et appareils de mesurage; 

O., dat geïntimeerde evenwel heeft bestreden, dat 
waterverwarmers en hetedampverzadigers gelijk zijn aan 
of gelijksoortig kunnen worden geacht met voormelde 
waren, waarbij geïntimeerde bovendien nog heeft aange
voerd, dat het hier waren betreft welke bestemd zijn voor 
geheel verschillende kringen van afnemers, welke ieder 
op zichzelf uit deskundigen bestaan; 

dat, nu appellante de gelijksoortigheid van de door 
haar bedoelde waren niet nader heeft geadstrueerd dan 
met de stelling dat in deze apparaten ook thermometers 
(appareils de controle et appareils de mesurage) worden 
toegepast, het Hof op grond van het in hoger beroep 
overgelegde bewijsmateriaal, betrekking hebbende op 
waterverwarmers en hetedampverzadigers, mede in aan
merking genomen, dat appellante de stelling van geïnti
meerde, dat het hier waren betreft, welke bestemd zijn 
voor geheel verschillende kringen van afnemers, welke 
ieder op zichzelf uit deskundigen bestaan, onvoldoende 
heeft weersproken, niet aangetoond acht. dat appellante, 
haar merk Bayer gebruikend voor bovenvermelde appa
raten, daarmee dit merk heeft gebruikt voor waren be
horende tot dezelfde soort als de waren, waarvoor geïn
timeerde het merk Bayer gebruikt; 

O., dat derhalve de eerste grief faalt; 
O., dat de tweede grief van appellante is gericht tegen 

de hierboven sub factis onder VI weergegeven overwe
gingen van het vonnis a quo; 

dat appellante stelt dat de Rechtbank een en ander 
ten onrechte heeft overwogen, namelijk: 

a) dat de Rechtbank ten onrechte er van is uitgegaan, 
dat het merk Bayer hier te lande slechts zeer bekend zou 
zijn voor geneesmiddelen en niet ook voor tal van andere 
waren; _a j 

b) dat de Rechtbank bij de beantwoording van de 
vraag of bij het publiek verwarring omtrent de herkomst 
van de waren was te duchten gewicht heeft toegekend 
aan de in het derde „dat" van de bestreden overweging 
vermelde factoren; 

dat zulks volgens appellante onjuist is, omdat voor de 
beoordeling van het verwarringsgevaar originaliteit en 
opvallendheid van het merk niet ter zake doet, terwijl de 
omstandigheid, dat het merk Beyer niet identiek is aan 
het merk Bayer evenmin enige invloed op de beslissing 
van de Rechtbank had mogen hebben, omdat door geïn
timeerde zelf is gesteld, dat de merken Beyer en Bayer in 
hoofdzaak met elkaar overeenstemmen, althans zodanig 
met elkaar overeenstemmen, dat bij het publiek verwar-
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ring omtrent de herkomst der waren zou kunnen ont
staan, welke stelling door appellante als juist is erkend 
en mitsdien tussen partijen vaststaat; 

c) dat de Rechtbank bij de beantwoording van de sub 
b genoemde vraag als criterium heeft gehanteerd of ge-
intimeerde al of niet bij het publiek de indruk zou hebben 
gevestigd, dat de door hem verhandelde waren afkomstig 
waren van (geproduceerd waren door) appellante, het
geen onjuist is, omdat slechts van belang is of bij het 
publiek verwarring omtrent de herkomst der waren zou 
kunnen ontstaan; 

d) dat de Rechtbank ten onrechte voor haar beslissing 
gewicht heeft toegekend aan de omstandigheid, dat appel
lante niet zou hebben gesteld, dat van het door haar ge
signaleerde gevaar voor verwarring ooit iets is gebleken; 

O. hieromtrent: 
ad a. dat het Hof het oordeel van de Rechtbank om

trent de bekendheid hier te lande van het merk Bayer 
met betrekking tot geneesmiddelen deelt; 

dat in het midden kan blijven in hoeverre het merk 
Bayer hier te lande voor andere waren bekendheid geniet, 
daar ten deze beslissend zou moeten zijn de bekendheid 
van het merk Bayer hier te lande met betrekking tot de 
waren, behorende tot de Agfa-groep en te dien aanzien, 
gelijk uit het met betrekking tot de eerste grief over-
wogene voortvloeit, appellante met de daar besproken 
producties, waarop zij ook in dit verband een beroep 
doet, gebruik en bekendheid bij het publiek hier te lande 
van het merk Bayer voor de door de Agfa-groep in den 
handel gebrachte waren, niet heeft bewezen; 

dat derhalve het betoog sub a moet worden verworpen; 
ad b en ad c. dat de Rechtbank in de bestreden 

overwegingen de vraag aan de orde heeft gesteld of bij 
het publiek verwarring omtrent de herkomst der waren 
was te duchten, waarvan ook appellante blijkens het sub 
b gestelde uitgaat, en deze vraag beslissend is, wat er zij 
van de juistheid van de sub c bestreden overweging in 
het vonnis a quo; 

dat de Rechtbank deze vraag terecht ontkennend heeft 
beantwoord, daarbij vooropstellende de bekendheid van 
het merk Bayer hier te lande voor geneesmiddelen, waar
aan, blijkens het hierboven overwogene, kan worden toe
gevoegd de onbekendheid van dit merk hier te lande voor 
de waren behorende tot die welke de Agfa-groep in den 
handel brengt, en in dit verband de Rechtbank terecht 
mede van betekenis heeft geacht de factoren welke in de 
bestreden overwegingen zijn genoemd; 

dat toch, nu het merk Bayer bij het publiek als merk 
voor geneesmiddelen zeer bekend is, zelfs het geringe 
verschil van dit merk met het merk Beyer zal opvallen, 
terwijl anderzijds het merk Bayer niet zo opvallend is, dat 
het merk Beyer daarmee, ook wanneer het om geheel 
andere waren dan geneesmiddelen gaat, in de voorstelling 
van het publiek zal worden verbonden; 

dat aan het bovenstaande niet afdoet, dat, zoals appel
lante stelt, reeds tussen partijen zou vaststaan dat de 
merken Beyer en Bayer in hoofdzaak met elkaar over
eenstemmen, althans zodanig met elkaar overeenstem
men, dat bij het publiek verwarring omtrent de herkomst 
der waren zou kunnen ontstaan, zoals geïntimeerde bij 
dagvaarding had gesteld; 

dat toch geïntimeerde, stellende dat het merk Beyer 
en het merk Bayer zodanig overeenstemmen, dat bij het 
publiek verwarring omtrent de herkomst van de waren 
zou kunnen ontstaan, het oog heeft op het bezigen van 
het merk Bayer voor de waren, welke identiek, respec
tievelijk soortgelijk zijn aan de waren „appareils élec-
trotechniques, de mesurage, de controle et de T.S.F., 
haut-parieurs et machines parlantes" i.c. de ten processe 
bedoelde waren welke de Agfa-groep in den handel 

brengt en derhalve appellante een erkenning van deze 
stelling van geïntimeerde en een deswege in rechte vast
staan van deze stelling niet kan baten zolang niet vast
staat, dat appellante met betrekking tot de door de 
Agfa-groep in den handel gebrachte waren een beter 
recht heeft dan geïntimeerde, waaromtrent bewijs zal 
moeten worden geleverd; 

dat derhalve het betoog sub b en het betoog sub c 
niet tot het door appellante gewenste gevolg kunnen 
leiden; 

ad d. dat ook dit betoog, als gericht tegen een ken
nelijk ten overvloede gegeven overweging in het vonnis 
a quo appellante niét kan baten; 

O., dat uit het bovenstaande volgt, dat ook de tweede 
grief faalt; 

O., dat de derde grief van appellante eveneens is ge
richt tegen de hierboven sub factis onder VI weerge
geven overweging van het vonnis a quo, doch thans in 
het bijzonder tegen de tweede en derde alinea van deze 
overweging; 

dat appellante deze overweging als ten onrechte ge
geven aanmerkt op grond van het zakelijk weergegeven 
betoog, dat zelfs al zou zij het gebruik van het merk 
Bayer beperkt hebben tot geneesmiddelen, ook dan nog 
op grond van de grote bekendheid van het merk Bayer 
en gezien het feit dat dit merk reeds vóór 1955 een grote 
bekendheid genoot, het gebruik van het merk Beyer voor 
waren die zelfs niet aan de door Bayer verhandelde 
geneesmiddelen verwant kunnen worden geacht, onrecht
matig is tegenover appellante; 

O. hieromtrent, dat ook in dit verband voorop dient 
te worden gesteld, dat het merk Bayer hier te lande bij 
het publiek grote bekendheid geniet als merk voor ge
neesmiddelen terwijl noch het merk Bayer, noch het merk 
Beyer bestaat uit een fantasienaam en ook het publiek 
niet de indruk geeft een fantasienaam te zijn, maar het 
publiek in beide merken eigen namen zal zien; 

dat, indien dus het merk Beyer wordt gebruikt voor 
waren, die zelfs niet in enig associatief verband staan tot 
geneesmiddelen, niet te vrezen is dat het publiek door 
het gebruik van het merk Beyer voor geheel andersoor
tige waren als geneesmiddelen, voor welke waren het 
merk Bayer als een bekend merk is aan te merken, op 
de gedachte zal worden gebracht, dat de waren, onder 
het merk Beyer in de handel gebracht afkomstig zouden 
kunnen zijn van de fabrikant der geneesmiddelen, die 
onder het merk Bayer in de handel worden gebracht, en 
dat uit dien hoofde het merk Bayer aan aantrekkings
kracht zou inboeten; 

O., dat derhalve ook de derde grief faalt; 
O., dat de vierde grief van appellante is gericht tegen 

de hierboven sub factis onder VII en VIII weergegeven 
overwegingen van het vonnis a quo; 

dat appellante betoogt dat de Rechtbank ten onrechte 
aldus heeft overwogen, omdat de Rechtbank bij haar 
beslissing over de vraag of appellante op grond van haar 
oudere handelsnaam het gebruik van het merk Beyer 
door geïntimeerde kan verhinderen, belang heeft toege
kend aan het antwoord op de vraag of appellante reeds 
vóór 1955 onder haar handelsnaam waren verhandelde 
welke gelijk of soortgelijk, althans nauw verwant zijn aan 
de in het eerste aangezien der dagvaarding vermelde 
waren en zij dit thans nog doet, zulks terwijl ook indien 
een dergelijke soortgelijkheid en verwantschap niet be
staat de rechten op een oudere handelsnaam in de weg 
staan aan het gebruik van een jonger merk, dat sterke 
gelijkenis met die handelsnaam vertoont; 

O., dat appellante ter toelichting heeft aangevoerd, dat 
het een misvatting is te menen, dat overeenstemming tus
sen merk en oudere handelsnaam alleen dan tot een ver
bod van het merk zou kunnen leiden, indien de waren 
van de ondernemingen, die dat merk en die handelsnaam 
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gebruiken, gelijksoortig, althans nauw verwant zouden 
zijn, doch dat de bescherming van de handelsnaam zich 
richt tegen ieder gebruik, waardoor verwarring van han
delsondernemingen te duchten is, welke verwarring ook 
kan ontstaan, doordat een derde de naam als merk ge
bruikt in verband met handelswaren van een andere soort 
dan waarvoor deze naam door de gerechtigde op de han
delsnaam gebruikt wordt; 

O. hieromtrent, dat inderdaad de oudere handelsnaam 
een beletsel kan opleveren voor het gebruik van een 
merk, ook wanneer de waren niet gelijksoortig of nauw 
verwant zijn, doch zulks niet wegneemt, dat vereist is, dat 
bij het publiek uit hoofde van die overeenstemming 
tussen merk en handelsnaam verwarring omtrent de her
komst der waren zou kunnen ontstaan; 

dat te dien aanzien vooreerst de bekendheid van de 
handelsnaam van appellante, waarvan de naam Bayer het 
kenmerkende bestanddeel is, van belang is, welke be
kendheid bij het publiek hier te lande, evenals dit met het 
merk Bayer het geval is, ligt op het terrein van de genees
middelen; 

dat daarentegen de handelsnaam Bayer hier te lande 
bij het publiek niet bekend is voor waren behorende tot 
die, welke de Agfa-groep in den handel brengt, en in dit 
verband mede van gewicht is dat, gelijk reeds bij de 
behandeling van de eerste grief werd overwogen, geïn-
timeerde onweersproken heeft gesteld, dat die waren 
worden geproduceerd en verhandeld door de Agfa Ak-
tiengesellschaft für Photofabrikation, terwijl de naam en 
het woord „Agfa" hier te lande als merk voor juist die 
soort waren bij het publiek grote bekendheid geniet; 

dat onder deze omstandigheden, al staat ten processe 
vast, dat appellante eigenares is van Agfa A.G., uit het 
gebruik van het merk Beyer voor waren, soortgelijk aan 
die welke de Agfa-groep in den handel brengt, niet voort
vloeit, dat bij het publiek de mening zal postvatten, dat 
de met Beyer gemerkte waren van appellante afkomstig 
zouden kunnen zijn —• noch zelfs afkomstig zouden 
kunnen zijn van een met appellante gelieerd bedrijf; 

O., dat derhalve ook de vierde grief faalt; 
O., dat appellante als vijfde grief heeft aangevoerd, dat 

de Rechtbank heeft beslist, dat niet vaststaat, dat appel
lante reeds vóór januari 1955 onder haar handelsnaam 
Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft waren verhan
delde, welke gelijk of soortgelijk, althans nauwverwant 
zijn aan de in het eerste aangezien der dagvaarding ver
melde waren, zulks ten onrechte, aangezien door de door 
appellante overgelegde producties 4, 5 en 6 hierboven bij 
de eerste grief besproken, het gebruik van die handels
naam door appellante is bewezen voor gelijke, hierna te 
noemen waren, althans voor waren die tot dezelfde soort 
behoren als: appareils électrotechniques, de mesurage, de 
controle, de T.S.F., haut-parleurs et machines parlantes, 
of daaraan nauw verwant zijn, en wel zulks op data 
voorafgaande aan januari 1955; 

O., dat evenwel uit voormelde producties wel blijkt, 
dat de waren, welke appellante op het oog heeft worden 
geproduceerd en in de handel gebracht door de Agfa-
fabrieken en dat deze fabrieken behoren tot het Bayer-
concern, doch niet, dat appellante deze waren onder haar 
handelsnaam Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft 
heeft verhandeld en dat onder die naam de onderneming 
werd gedreven, waarin de door de Agfa-groep in den 
handel gebrachte waren worden geproduceerd en ver
handeld; 

O., dat derhalve ook de vijfde grief faalt; 
O., dat de zesde grief van appellanten is gericht tegen 

de hierboven onder de feiten sub IX weergegeven over
wegingen van het vonnis a quo; 

dat appellante deze overweging onjuist acht, daar door 
de Rechtbank wordt verlangd, dat appellante bewijst 
soortgelijke, althans nauwverwante waren te hebben ver

handeld, zulks terwijl dit bewijs reeds is geleverd, terwijl 
bovendien de Rechtbank ten onrechte er van uitgaat dat 
van zodanige soortgelijkheid, althans nauwe verwant
schap, van waren moet blijken, wil appellante op grond 
van haar oudere rechten op haar handelsnaam aan geïn-
timeerde het gebruik van zijn handelsnaam kunnen ver
bieden; 

O. dat uit hetgeen hierboven met betrekking tot de 
vijfde grief is overwogen, volgt, dat appellante in deze 
grief ten onrechte stelt, dat het door haar bedoelde bewijs 
reeds zou zijn geleverd; 

dat ook het betoog van appellante, vervat in het 
tweede onderdeel van de zesde grief haar niet kan baten, 
immers in de gegeven omstandigheden de aard van de 
onderneming van appellante, gelet op hetgeen dienaan
gaande bij de behandeling van voorafgaande grieven is 
overwogen, en de aard van de onderneming van geïnti-
meerde meebrengt, dat bij het publiek verwarring tussen 
die ondernemingen niet te duchten is, terwijl evenmin uit 
het voeren van de handelsnaam Beyer voortvloeit, dat op 
grond van overeenstemming in hoofdzaak met het merk 
Bayer bij het publiek hier te lande verwarring omtrent 
de herkomst van de waren te duchten zou zijn; 

O., dat derhalve ook de zesde grief faalt; 
O., dat appellante in de zevende grief zakelijk weer

gegeven betoogt, dat zij, anders dan de Rechtbank in het 
vonnis a quo in rechtsoverweging X overwoog, wel dege
lijk het recht op haar handelsnaam overgedragen heeft 
gekregen door een ander, die deze naam reeds eerder 
voerde; 

O., dat, nu blijkens het hierboven overwogene ver
gelijking van het merk en de handelsnaam Beyer met het 
merk en de handelsnaam van appellante niet tot het door 
appellante gewenste resultaat kan leiden de onderhavige 
grief, ook indien zij gegrond zou worden bevonden, niet 
tot vernietiging van het vonnis a quo kan leiden; 

O., dat derhalve dit vonnis moet worden bekrachtigd; 
enz. 

Nr 103. Gerechtshof te Amsterdam, Vierde Kamer, 
29 november 1968. 

(Diffy) 
President: Mr A. W. Kamminga; 

Raden: Mrs J. van Slooten en A. W. Thöne. 

Art. 3, lid 1 i.v.m. art. 10, lid 1 Merkenwet. 
Het woordmerk DIFFY onderscheidt zich naar woord

beeld en uitspraak zo duidelijk van het woordmerk 
GNUFL, dat deze merken niet gezegd kunnen worden voor 
de waar poppendieren in hoofdzaak overeen te stemmen 
of zodanig overeen te stemmen dat bij een normale op
lettendheid betrachtend en in de herkomst dier waren 
enig belangstellend publiek verwarring omtrent de her
komst van de onder die merken verhandelde waren zou 
kunnen ontstaan. 

Het gebruik van het woordmerk DIFFY wordt door het 
eerder opgelegde verbod van het woordmerk DUFFY niet 
bestreken, ook al bestaat er tussen die beide merken een 
vrij aanzienlijke mate van overeenstemming. Voor een 
uitbreiding van dit eerder opgelegd verbod dat aanknoopt 
aan de merken DUFFY en DIFFY in plaats van aan appel-
lantes merk GNUFL kan in de rechtspraak van de Hoge 
Raad geen steun worden gevonden, terwijl geen grond 
bestaat om het voor het voeren van het merk DUFFY 
geldend verbod uit te breiden tot het voeren van een 
merk dat met het merk DUFFY in hoofdzaak of verwar
ringstichtend overeenstemt, nu een voeren van het merk 
DUFFY ten hoogste geacht kan worden te zijn gelegen in 
het grensgebied van de aan appellante voor het merk 
DNUFL toekomende bescherming. 



15 oktober 1969 BIJBLAD I N D U S T R I Ë L E EIGENDOM, Nr 10 Blz. 303 

Art. 1401 Burgerlijk Wetboek. 
Geïntimeerden handelen niet onrechtmatig doordat zij, 

na gedurende een niet te verwaarlozen periode het merk 
DUFFY onrechtmatig te hebben gebruikt, thans trachten 
door middel van een merk dat nauwelijks een variant 
mag heten van het verboden merk, blijven aanhaken bij 
het merk GNUFL, daarbij gebruik maken van de know
how van de voormalige agent van appellante en hun 
product tegen sterk verlaagde prijzen aan de markt heb
ben gebracht. 

Circo N.V. te Amsterdam, appellante, procureur Mr 
F. M. J. van de Loo, 

tegen 
G. A. van Schaik te Maarssen, c.s., geïntimeerden, pro

cureur Mr J. W. van Iddekinge. 

Het Hof, enz. 

TEN AANZIEN VAN DE FEITEN: 

Overwegende dat het Hof verwijst naar de inhoud van 
de gedingstukken van eerste aanleg en hoger beroep, 
waaraan het volgende wordt ontleend: 

Bij exploit van 17 juni 1968 deed appellante de ge
ïntimeerden in kort geding dagvaarden voor genoemde 
President stellende 

1. dat eiseresse — eerst onder de naam Handels
onderneming ARY N.V., doch sinds haar statuten
wijziging dd. 31 augustus 1967 onder de naam: 
„CIRCO N.V." — is eerste gebruikster van en dus 
rechthebbende op het merk GNUFL voor de waren 
„poppen" en wel sedert het najaar 1966; 

2. dat dit merk ten name van eiseresse is inge
schreven op 27 januari 1967 onder nummer 162 046 
bij het Bureau voor de Industriële Eigendom te 
's-Gravenhage; 

3. dat eiseresse derhalve het uitsluitend recht 
heeft om onder deze merknaam poppen te brengen 
in het handelsverkeer in Nederland; 

4. dat eiseresse heeft moeten ervaren dat ge
daagden langharige poppetjes, althans poppendiertjes 
onder de naam DUFFY, althans onder een zodanige 
naam, waarvan dit woord een bestanddeel vormt, in 
de handel brengen, gelijkend op zodanige artikelen 
als door eiseresse onder de merknaam GNUFL in de 
handel worden gebracht, althans zodanige poppetjes 
of poppendiertjes, welke onmiddellijk reminiscenties 
oproepen aan genoemde door eiseresse in de handel 
gebrachte artikelen; 

5. dat gedaagden, aldus handelende, inbreuk 
maken op de rechten van eiseresse uit hoofde van 
het eerder te haren name ingeschreven merk GNUFL; 
immers het gevaar van misleiding van het publiek 
in de hand wordt gewerkt; 

6. dat eiseresse er belang bij heeft dat activiteiten 
als deze door gedaagden onmiddellijk gestopt wor
den en de onderhavige aangelegenheid een spoed
eisend karakter heeft; daar iedere dag, dat gedaag
den voortgaan met hun activiteiten, schade berok
kent aan eiseresse; 

7. dat de President van de Arrondissements
rechtbank te Utrecht, recht sprekend in kort geding, 
blijkens het vonnis van 13 maart 1968 de stelling-
name van eiseresse heeft willen billijken en overeen
komstig het door eiseresse gedane verzoek, onder 
verbeurte van een dwangsom van f 10.000,—, ge
daagden hoofdelijk het gebruik van de merknaam 
DUFFY voor de artikelen in kwestie verboden heeft; 

8. dat de gedaagden sub 1 en sub 2 in dit vonnis 
hebben berust; 

9. dat na gemeld vonnis gedaagde sub 3 tot stand 
. is gekomen; 

10. dat, al moge gedaagde sub 3 naar alle waar
schijnlijkheid beschouwd worden als voortzettende 
de commerciële activiteiten van gedaagden sub 1 
en sub 2, zodat de exploitatie van de langharige 
poppetjes bij uitsluiting van de gedaagden sub 1 en 
sub 2 zal zijn komen te liggen bij gedaagde sub 3, 
niettemin, naar het oordeel van eiseresse, de onder
havige procedure behalve tegen gedaagde sub 3 
mede tegen gedaagden sub 1 en sub 2 gevoerd zal 
moeten worden, omdat de activiteiten van gedaagde 
sub 3 bepaald worden door de activiteiten van ge
daagden sub 1 en sub 2 en de juiste zorgvuldigheid 
met zich meebrengt dat eiseresse rekening houdt met 
commerciële activiteiten op dit punt van gedaagden 
sub 1 en sub 2, los en onafhankelijk van gedaagde 
sub 3; 

11. dat eiseresse heeft moeten ervaren dat nadien 
gedaagden sub 1 en sub 2, en vervolgens gedaagde 
sub 3, de artikelen in kwestie zijn gaan voeren onder 
de merknaam DIFFY; 

12. dat dit, gezien het vonnis van 13 maart 1968, 
een ongeoorloofd handelen van gedaagden is; 

13. dat immers DUFFY en DIFFY naar klank en 
beeld praktisch identiek zijn, immers tengevolge van 
de op (u) volgende dentale f plus de palatale klank 
— in Duffy als y gespeld — DUFFY gemakkelijk kan 
worden verstaan als D ( I ) F F Y en andersom (cfr. Dr. 
B. van den Berg: „Foniek in het Nederlands", 3e 
druk, 1964, p. 46 en 49. Vgl. „put" en „pit"; „mig" 
en „mug", e.a.); 

14. dat de overwegingen van het vonnis van 
13 maart 1968 onverkort hun betekenis behouden 
met betrekking tot DIFFY, zulks gezien de lengte van 
de woorden en beider begin met een stem hebbende 
occlusieve consonant, waarop in beide gevallen een 
beklemtoonde (ü) resp. (I) en een fluitende f con
sonant volgen. 

15. dat, ofschoon wellicht gesteld kan worden 
dat, gezien het minieme en dan ook te verwaarlozen 
verschil tussen DUFFY en DIFFY, ook het gebruik van 
DIFFY valt onder het aan gedaagden sub 1 en sub 2 
bij vonnis van 13 maart 1968 opgelegde verbod, 
eiseresse er de voorkeur aan geeft, onzekerheid hier
omtrent uit te sluiten en in de onderhavige proce
dure expliciet het verbod van het gebruik van DIFFY 
vraagt, zij het echter thans in wijdere strekking in 
navolging van wat door de Hoge Raad werd ge
sanctioneerd bij arrest van 3 januari 1964 (N.J. 
1964/455) [lees: (N.J. 1964', 445; Bijblad I.E. 1965, 
nr 27, blz. 98, Riggio/Heintz, merk Lexington) 
Red.]; 

16. dat eiseresse tevens van deze gelegenheid ge
bruik wenst te maken, gezien haar ervaringen met 
gedaagde, ook tegen gedaagde sub 3 een veroor
deling te doen uitspreken als werd uitgesproken 
tegen gedaagden sub 1 en sub 2 bij vonnis van 
13 maart 1968; 

17. dat tenslotte een eventueel rechtstreeks ver
gelijken van de merknaam DIFFY met GNUFL een 
irreële wijze van redeneren is, daar het op de markt 
brengen van poppetjes onder de merknaam DIFFY 
een realiteit is en het feit dat gedurende een niet te 
verwaarlozen tijdperk een niet te verwaarlozen aan
tal DUFFY'S met GNUFL'S verward konden worden, 
het thans op de markt brengen van DIFFY'S niets 
minder is dan een poging om op dit marktbederf 
voort te bouwen, daaraan aan te haken en zodoende 
het DUFFY-interregnum door middel van een DIFFY-
vervolg te continueren en te bestendigen; 
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18. dat eiseresse dit niet behoeft te dulden, zich 
alle aanspraken jegens gedaagden wegens geleden 
en nog te lijden schade voorbehoudt en er belang bij 
heeft dat het gebruik van de merknaam DIFFY zo 
spoedig mogelijk verboden wordt, daar ieder verder 
gebruik van de naam DIFFY schade berokkent aan 
eiseresse; 

Op deze gronden vorderde appellante dat 

1. Gedaagde sub 3 bij vonnis, uitvoerbaar bij 
voorraad en op de minuut, wordt veroordeeld om, 
te rekenen vanaf een uur nadat in de onderhavige 
aangelegenheid het vonnis zal zijn uitgesproken, zich 
te onthouden van het voeren van welke publiciteit 
dan ook, voor of van het in de handel brengen van 
poppetjes, althans poppendiertjes, waarvan het 
woord „DUFFY" een bestanddeel vormt, onder ver
beurte van een dwangsom van f 10.000,— (tien 
duizend gulden) voor elke overtreding van dit ver
bod; 

alsmede: 
2. Gedaagden worden veroordeeld, hoofdelijk, 

om, te rekenen vanuit tweemaal vierentwintig uur 
nadat in de onderhavige aangelegenheid het vonnis 
zal zijn uitgesproken, zich te onthouden van het 
voeren van welke publiciteit dan ook voor of van 
het in de handel brengen van poppetjes, althans 
poppendiertjes, onder een merknaam waarvan het 
woord „DIFFY" een bestanddeel vormt, althans on
der een merknaam welke met „DUFFY" en/of 
„DIFFY" in hoofdzaak overeenstemt dan wel met 
„DUFFY" en/of „DIFFY" zodanig overeenstemt dat 
bij het publiek verwarring omtrent de herkomst van 
de waren zou kunnen ontstaan, voor zover die merk
naam dient ter onderscheiding van, of op andere 
wijze verband houdt met niet van eiseresse afkom
stige poppetjes, althans poppendiertjes of daaraan 
soortgelijke waren onder verbeurte — en wel hoof
delijk, des, dat de een betaald hebbende, de anderen 
zullen zijn bevrijd — van een dwangsom van 
f 10.000,— (tien duizend gulden) voor elke over
treding van dit verbod; 

alsmede: 

3. tot veroordeling van gedaagden, hoofdelijk, 
des dat de een betaald hebbende, de anderen zullen 
zijn bevrijd, in de kosten rechtens. 

Ter terechtzitting van de President heeft appellante 
mondeling geconcludeerd overeenkomstig de dagvaar
ding, voorts onder overlegging van een tweetal produc
ties haar posita aan de hand van een mede overgelegde 
pleitnota nader toegelicht en haar eis vermeerderd in dier 
voege dat de in het petitum onder 2 gevorderde veroor
deling zal geschieden bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad 
en op de minuut, enz. 

IN RECHTE: 

Overwegende dat appellante haar tegen het vonnis in 
conventie ingesteld beroep in de memorie van grieven 
heeft beperkt tot de met betrekking tot de in prima 
onder 2 gevraagde voorziening gegeven beslissing bene
vens de kostenveroordeling; 

O. dat de President met betrekking tot het onder 2 
gevorderde heeft overwogen: 

O. dat tussen partijen vaststaat, als enerzijds ge
steld, anderzijds erkend, dan wel niet althans onvol
doende weersproken: 

dat Circo rechthebbende is op de merknaam 
„Gnufl" voor de waar „poppen" in Nederland; 

dat eiseres reeds sedert geruime tijd onder ge
melde merknaam in de handel brengt de langharige 
poppendiertjes; 

dat gedaagden sub 1 en 2 dezelfde soort poppen
diertjes zijn gaan verhandelen onder de merknaam 
„Duffy", en wel sedert ongeveer september 1967; 

dat gedaagden sub 1 en 2 bij vonnis, op 13 maart 
1968 in kort geding door een der Vice-Presidenten 
van deze Rechtbank gewezen, op vordering van 
Circo zijn veroordeeld tot het zich onthouden van 
het voeren van publiciteit voor en het in de handel 
brengen van poppen onder merknaam waarvan het 
woord „Duffy" een bestanddeel vormt op grond dat 
laatstgenoemd merk inbreuk maakt op het merk 
„Gnufl"; 

O. dat Circo thans gedaagden een verbod wil zien 
opgelegd tot het maken van publiciteit voor of het 
in de handel brengen van dezelfde waar, te weten 
poppen, onder de merknaam „Diffy", onder welke 
naam gedaagden thans dezelfde soort langharige 
poppendiertjes als hierboven bedoeld, naar in con-
fesso is, in de handel brengen; 

O. dat Circo hiertoe aanvoert, dat het gebruiken 
van het merk Diffy voor de onderhavige waar recht
streeks valt onder het verbod, geformuleerd in 
voormeld vonnis van 13 maart 1968, althans, dat ge
daagden sub 1 en 2 alsmede gedaagde sub 3, indien 
deze al reeds zou bestaan, door het gebruik van het 
naar de mening van Circo zozeer op „Duffy" gelij
kende merk „Diffy", voor dezelfde waar op onrecht
matige wijze gebruik maken van het marktbederf 
dat ten koste van Circo zou zijn ontstaan gedurende 
de tijd dat gedaagden sub 1 en 2 het merk „Duffy" 
voor deze waar hebben gebruikt, vóórdat dit gebruik 
door het voormelde rechterlijk verbod werd getrof
fen; 

O. hieromtrent vooreerst, dat als door Van Schaik 
c.s. gesteld en door Circo niet althans nauwelijks 
weersproken, en voorts ook naar Ons aanvankelijk 
oordeel, er ten deze van kan worden uitgegaan, dat 
gedaagden bij het gebruik van de merknaam „Diffy" 
voor de onderhavige waar geen rechtstreekse in
breuk op het merk „Gnufl" maken; 

O. voorts dat, nu in het woord „Diffy" gebruik 
wordt gemaakt van een andere beklemtoonde klin
ker dan in het woord „Duffy", de gedaagden naar 
Ons aanvankelijk oordeel zijn gebleven binnen de 
grenzen, door voormeld vonnis in kort geding ge
trokken; 

O. vervolgens ten aanzien van de gestelde onrecht
matigheid voor het overige, dat in de handelwijze 
van gedaagden voorshands een onrechtmatigheid als 
door Circo gesteld niet te zien valt, te minder, nu 
vaststaat dat het gebruik van het woord Duffy 
slechts van beperkte duur is geweest en in casu der
halve van een voortbouwen op en aanhaken aan 
enig marktbederf naar Ons voorlopig oordeel niet 
kan worden gesproken; 

O. dat uit het bovenstaande volgt, dat het in het 
petitum sub 2 gevorderde niet voor toewijzing vat
baar is; 

O. dat appellante als tweede grief, die het Hof het eerst 
zal behandelen, heeft opgeworpen dat de President ten 
onrechte heeft overwogen dat de merknaam Diffy geen 
rechtstreekse inbreuk maakt op Gnufl; 

dat appellante in dit verband erop heeft gewezen dat 
de door geïntimeerden onder de merknaam Diffy op de 
markt gebrachte artikelen •— behoudens wat kwaliteit en 
prijs betreft — identiek zijn aan de artikelen welke appel
lante onder de naam Gnufl op de markt brengt, dat 
merken eerder met elkaar in overeenstemming worden 
geacht naarmate de waren dichter bij elkaar liggen, dat 
de mindere kwaliteit en de lagere prijs van het concur
rerend artikel het belang om verwarring te voorkomen 
vergroot, dat tussen de uitspraak van Gnufl en van Diffy 
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in menig opzicht verwantschap bestaat en dat alle argu
menten waarom Duffy verwarrend is met Gnufl, ook 
gelden voor het verwarrend zijn van Diffy met Gnufl, 
omdat de i-klank van Diffy zich nauwelijks onderscheidt 
van de u-klank van Gnufl; 

O. dat naar 's Hofs voorlopig oordeel de merknaam 
Diffy zich naar woordbeeld en naar uitspraak zo duide
lijk onderscheidt van de merknaam Gnufl, dat geenszins 
kan worden gezegd dat Diffy geheel of in hoofdzaak met 
Gnufl overeenstemt dan wel zodanig met Gnufl over
eenstemt dat bij een normale oplettendheid betrachtend 
en in de herkomst van de onderhavige waren enig belang 
stellend publiek verwarring omtrent de herkomst van de 
onder de beide merknamen verhandelde waren zou kun
nen ontstaan; 

dat derhalve de tweede grief faalt; 
O. dat thans de eerste en de derde grief tezamen kun

nen worden behandeld; 
O. dat appellante in haar eerste grief heeft betoogd 

dat de President, overwegende dat Circo aanvoert dat het 
gebruiken van het merk Diffy rechtstreeks valt onder het 
in het — in een eerder tussen appellante en de eerste 
en de tweede geïntimeerde gevoerd kort geding gewezen 
— vonnis van 13 maart 1968 geformuleerde verbod, 
voorbij heeft gezien, dat appellante ook heeft gesteld 
dat dit zeker het geval zou zijn geweest als in de proce
dure, eindigende met het vonnis van 13 maart 1968, was 
gevraagd en dienovereenkomstig zou zijn uitgesproken 
een aan het arrest van de Hoge Raad van 3 januari 1964 
(N.J. 1964, 455, bedoeld is kennelijk 445) beantwoor
dende veroordeling van ruimere strekking dan bij dat 
vonnis is gegeven, te weten als geïntimeerden — gelijk 
in het thans aanhangige geding is gevorderd — zouden 
zijn veroordeeld zich te onthouden van het voeren van 
een merknaam welke met Duffy en/of Diffy in hoofd
zaak overeenstemt dan wel met Duffy en/of Diffy zo
danig overeenstemt dat bij het publiek verwarring om
trent de herkomst der waren zou kunnen ontstaan; dat 
de President ten onrechte heeft verzuimd na te gaan of, 
op grond van wat de Hoge Raad leert, in aansluiting op 
het vonnis van 13 maart 1968, de merknaam Diffy in 
het midden latende, de ruimere voorziening ten aanzien 
van Duffy alleen verleend kon worden en dat in ieder 
geval die ruimere voorziening met betrekking tot de 
naam Duffy nog dient te worden toegestaan; 

O. dat appellante in haar derde grief zich keert tegen 
de overweging van de President dat geïntimeerden, nu in 
het woord Diffy gebruik wordt gemaakt van een andere 
beklemtoonde klinker dan in het woord Duffy, zijn ge
bleven binnen de grenzen door voormeld vonnis in kort 
geding getrokken; 

dat appellante in dit verband wederom aanvoert dat 
Duffy en Diffy naar klank en beeld practisch identiek 
zijn daar Duffy gemakkelijk kan worden verstaan als 
Diffy en andersom en voorts dat juist om de inbreuk 
welke door Diffy op Duffy wordt gemaakt de reeds in 
de eerste grief besproken ruimere rechtsbescherming ten 
aanzien van Duffy had moeten zijn toegestaan, omdat 
appellante dan ook tegen Diffy beschermd zou zijn, ter
wijl bovendien hieruit temeer blijkt het gerechtvaardigde 
belang van appellante bij de gevraagde veroordeling van 
Diffy, zowel sec als in de ruimere zin als door de Hoge 
Raad gesteld; 

wijders dat de in deze grief bestreden rechtsover
weging voor de onderhavige aangelegenheid, nu ten aan
zien van Duffy de ruimere rechtsbescherming als door 
de Hoge Raad gesanctioneerd werd geclaimd, irrelevant 
is en dit temeer omdat binnen het kader van die ruimere 
rechtsbescherming Diffy door de Duffyveroordeling in 
ruime zin wordt getroffen, hetgeen veroordeling van 
Diffy, sec en in ruime zin, verantwoord maakt; 

O. ten aanzien van dit alles: 

dat bij het op 13 maart 1968 in kort geding tussen 
appellante als eiseres en de geïntimeerden sub 1 en 2 als 
gedaagden gewezen vonnis aan genoemde geïntimeerden 
is verboden met betrekking tot de handel in de onder
havige poppendiertjes een merknaam te bezigen waarvan 
het woord Duffy een bestanddeel vormt; 

dat door dit verbod, nu een uitbreidende clausule als 
door appellante voorgestaan daaraan niet werd verbon
den, het gebruik van de merknaam Diffy niet wordt 
bestreken; 

dat het Hof, voorzover al uit hoofde van genoemd 
vonnis in dit geding moet worden aangenomen dat een 
voeren van de merknaam Duffy voor de onderhavige 
artikelen door geïntimeerden onverenigbaar zou zijn met 
het recht van appellante op de merknaam Gnufl, van 
oordeel is dat die onverenigbaarheid maar ternauwer
nood kan bestaan; 

dat in verband daarmede de vrij aanzienlijke mate van 
overeenstemming tussen Duffy en Diffy geen afbreuk 
kan doen aan het reeds met betrekking tot de tweede 
grief door het Hof gegeven oordeel, meebrengende dat 
het geïntimeerden vrijstaat de merknaam Diffy te blijven 
voeren; 

dat voor een algemeen verbod als in de eerste grief is 
omschreven en door appellante is gevraagd, nu dit verbod 
aanknoopt aan de namen Duffy en Diffy in plaats van 
aan appellantes merknaam Gnufl, bezwaarlijk steun kan 
worden gevonden in de door appellante genoemde recht
spraak van de Hoge Raad; dat in ieder geval de om
standigheid dat een voeren van de naam Duffy ten hoog
ste kan worden geacht te zijn gelegen in het grensgebied 
van de voor de merknaam Gnufl aan appellante toe
komende bescherming tevens meebrengt, dat het Hof 
geen grond aanwezig acht het in voege als voormeld 
voor het voeren van de naam Duffy geldende verbod uit 
te breiden met een verbod tot het voeren van een merk
naam die met Duffy in hoofdzaak overeenstemt dan wel 
zodanig overeenstemt dat bij het publiek verwarring om
trent de herkomst van de waren zou kunnen ontstaan; 

dat het Hof hierbij nog in aanmerking neemt dat, 
gezien hetgeen hiervoor ten opzichte van Diffy is over
wogen, niet is gebleken van het bestaan van een dreiging 
van inbreuk door geïntimeerden op appellantes merk
recht in andere vorm dan door het voeren van de naam 
Duffy, alsmede dat appellante blijkt heeft gegeven een 
verruimd verbod als door haar gevraagd niet juist te 
zullen verstaan, immers niet beperkt te achten tot han
delingen waarvan in ernst niet kan worden betwijfeld dat 
zij verboden inbreuken op de merknaam Gnufl op
leveren; 

dat mitsdien zowel de eerste als de derde grief falen; 
O. dat de vierde grief is gericht tegen de overweging 

van de President dat in de handelwijze van geïntimeerden 
ook niet een onrechtmatigheid als nog door appellante 
gesteld valt te zien; 

dat appellante ten deze naar voren heeft gebracht dat 
de President ten onrechte het door haar aangevoerde 
feitenmateriaal niet van voldoende gewicht heeft geacht 
ter staving van de ook door de President in principe als 
juist aanvaarde rechtsgrond; 

dat — aldus appellante — geïntimeerden gedurende 
een voor een — waarschijnlijk voor korte tijd — veel 
gevraagd mode-artikel als het onderhavige niet te ver
waarlozen tijdperk van 8 a 9 maanden de naam Duffy 
onrechtmatig hebben gebruikt en thans trachten door 
middel van een naam welke nauwelijks een variant mag 
heten van de verboden naam te blijven aanhaken bij de 
merknaam Gnufl, voorts daarbij gebruik hebben gemaakt 
van de know-how van een voormalige agent van appel
lante, sedert april 1968 de Diffy's tegen sterk verlaagde 
prijzen aan de markt hebben gebracht, welk marktbe-
dervend en verwarringscheppend element niet slechts 
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het publiek maar ook de detaillisten betreft, die het be
langrijker vinden dat hun assortiment langharige pop
petjes wordt aangevuld dan door wie dit wordt gedaan en 
die nauwelijks moeite doen uit de verwarrende wirwar 
van namen, waarmee zij naast Gnufl worden geconfron
teerd, te komen en dit temeer als door de lage en markt-
bedervende prijzen het aanbod van Diffy zo aantrekkelijk 
wordt gemaakt; 

O., dat reeds uit hoofde van de omstandigheid dat ver
warringsgevaar tussen Gnufl en Duffy nauwelijks aan
wezig kan worden geacht, voorshands onvoldoende grond 
bestaat aan te nemen dat geïntimeerden in de periode 
waarin zij de merknaam Duffy hebben gebruikt zich door 
middel van dat merkgebruik een omzet hebben opge
bouwd ten koste van appellante; 

dat dit temeer klemt nu volgens de eigen stellingen 
van appellante kleinhandelaren aan de herkomst van de 
onderhavige poppetjes geen noemenswaardig belang 
plegen te hechten en niet is gesteld of gebleken dat het 
grote publiek daarvoor meer belangstelling zou hebben; 

dat derhalve de omstandigheid dat geïntimeerden met 
hun nieuwe merknaam Diffy bij de naam Duffy hebben 
aangehaakt, niet kan worden aangemerkt als een blijven 
profiteren hunnerzijds van het onrechtmatig gebruik van 
laatstgenoemde naam ten koste van appellante, derhalve 
niet als aanhaking aan de merknaam Gnufl; 

dat het onder deze omstandigheden geïntimeerden ook 
vrijstaat hun artikel Diffy tegen met Gnufl sterk con
currerende prijzen te verhandelen; 

dat derhalve ook de vierde grief moet worden ver
worpen; 

O. dat blijkens hetgeen tot dusver is overwogen het 
door appellante in algemene termen gedane bewijsaan-
bod niet terzake dienende is en ook overigens in deze 
voor getuigenbewijs zich minder goed lenende kort 
geding procedure moet worden gepasseerd; enz. 

Nr 104. Gerechtshof te 's-Gravenhage, Derde Kamer, 
17 april 1968. 

(SUPER GOLD) 

President: Mr A. J. M. van Moorsel; 
Raden: Mrs P. Hazendonk en R. Prins. 

(nr 159.228 nat.) 
(inschrijving voor een deel der waren nietigverklaard) 

Art. 4bh, lid 2 Merkenwet. 
Rb.: Het woordmerk SUPER GOLD en bovenvermeld 

figuurmerk waarvan de woordcombinatie SUPER GOLD 
het kenmerkende bestanddeel vormt, missen voor alle 
waren waarvoor zij zijn ingeschreven onderscheidende 
kracht, omdat de woordcombinatie SUPER GOLD voor het 
in aanmerking komende publiek duidelijk slechts de ge-
pretenteerde voortreffelijke eigenschappen van de daar
onder verhandelde waren aanprijst. 

Hof: In de woordcombinatie SUPER GOLD ontbreekt aan 
het woord GOLD, dat voor het Nederlandse publiek begrij
pelijk is als „goud", niet voor alle waren onderscheidend 
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vermogen als merk doch alleen voor waren van goud of 
waarin goud is verwerkt, of die op goud gelijken of een 
goudkleur hebben, of waarvan het gebruik van het 
woord GOLD de indruk kan vestigen, dat zij van 
goud vervaardigd zijn of dat daarin goud verwerkt is. 
Derhalve kan de combinatie SUPER GOLD toch in zijn ge
heel genomen onderscheidend zijn en is dit het geval voor 
die waren, waarvan GOLD geen hoedanigheid of eigen
schap weergeeft. Gedeeltelijke nietigverklaring; zie voor 
formulering de beschikking. a) 

Auto Supermarkt N.V. te Utrecht, appellante, ge
machtigde Mr E. C. Kuhn, 

tegen 
de Officier van Justitie bij de Arrondissements-Recht-

bank te 's-Gravenhage, geïntimeerde. 

a) Arrondissements-Rechtbank te 's-Gravenhage, Eer
ste Kamer, 14 juni 1967. 

President: Mr W. Th. D. A. van Eek; Rechters: Mrs 
P. Erdman en J. A. J. M. van Goethem. 

De Rechtbank, enz. 
Overwegende, dat de Officier van Justitie nietig

verklaring heeft verzocht van vorenvermelde inschrij
vingen (van de woorden SUPER GOLD en de afgebeelde 
figuur Red.), stellende dat de woord-combinatie „SUPER 
GOLD" wegens gemis aan onderscheidende kracht als 
merk ondeugdelijk is; 

O., dat namens gerequireerde [Auto Supermarkt Red.} 
'm raadkamer is betoogd, dat zij geen eigen producten van 
een bepaalde kwaliteit met het merk SUPER GOLD aan
duidt ter onderscheiding van dezelfde van haar afkom
stige producten van een andere kwaliteit; dat het woord 
SUPER GOLD — dat geen enkel verband houdt met de door 
gerequestreerde verhandelde producten — niet kan wor
den beschouwd als een kwaliteitsaanduiding van deze 
producten; dat — hoewel zowel in het woord SUPER als in 
het woord GOLD ieder op zichzelf een kwaliteitsaanduiding 
kan worden gezien — de aan de fantasie ontsproten 
woord-combinatie SUPER GOLD een merk vormt; 

O., dat zowel de betekenis van het woord SUPER als die 
van het woord GOLD door vrijwel een ieder in Nederland 
wordt begrepen; dat wanneer een fabrikant of een han
delaar zijn producten met één dezer woorden aanduidt 
(voor wat betreft GOLD, wanneer het product tenminste 
niet van goud is vervaardigd) het voor een ieder duidelijk 
is, dat hij wil aangeven en de mening ingang wil doen 
vinden, dat de aldus aangeduide producten van zeer 
goede kwaliteit zijn; 

dat de woord-combinatie SUPER GOLD geschikt is om de 
mening te doen postvatten, dat de onder die woord-com
binatie verhandelde waren van de allerbeste kwaliteit 
zijn; dat de woord-combinatie SUPER GOLD dan ook, naar 
het oordeel van de Rechtbank, voor het te dezen in aan
merking komende — gezien de warenlijst: zeer grote — 
publiek duidelijk slechts de gepretendeerde voortreffelijke 
eigenschappen van de onder die woord-combinatie ver
handelde waren aanprijst, zodat daaraan geen onder
scheidende kracht kan worden toegekend en derhalve die 
woord-combinatie ondeugdelijk is als merk ter onder
scheiding van gerequireerdes waren van die van anderen; 
dat het vorengaande evenzeer geldt voor de inschrijving 
onder nummer 159228 — een ronde schijf waarop de 
woord-combinatie SUPER GOLD in perspectief geschreven 
voorkomt — nu het kenmerkend bestanddeel van deze 
afbeelding wordt gevormd door de daarop voorkomende 
woord-combinatie SUPER GOLD; 

O., dat de vordering van de Officier van Justitie mits
dien voor toewijzing vatbaar is; 
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BESCHIKKENDE: 

Verklaart nietig de voormelde onder de nummers 
155719 en 159228 nationaal verrichte inschrijvingen in 
de openbare registers van het Bureau voor de Industriële 
Eigendom te 's-Gravenhage ten name van Auto Super
markt N.V. Enz. 

b) Het Hof, enz. 

Overwegende, dat appellante, van deze beschikking in 
beroep gekomen, daartegen heeft aangevoerd dat de 
Rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat aan de 
woordcombinatie SUPER GOLD geen onderscheidende 
kracht kan worden toegekend en derhalve die woordcom
binatie ondeugdelijk is als merk ter onderscheiding van 
appellantes waren van die van anderen, terwijl eveneens 
ten onrechte de Rechtbank ten aanzien van het beeld
merk heeft overwogen dat de vorengaande overweging 
evenzeer daarvoor geldt, nu het kenmerkend bestanddeel 
van deze afbeelding wordt gevormd door de daarop voor
komende woordcombinatie SUPER GOLD, — daaraan toe
voegende dat immers het aanprijzend karakter van het 
woordmerk SUPER GOLD op zichzelf niet voldoende is om 
daaruit te concluderen dat deze opvallende karakteris
tieke woordcombinatie geen onderscheidende kracht als 
merk zou hebben, terwijl het beeldmerk waarin de woor
den SUPER GOLD voorkomen door de ronde schijf en de 
schrijfwijze in perspectief, een combinatie te zien geeft 
waarvan in geen enkel opzicht kan worden gezegd dat 
daaraan ieder onderscheidend vermogen als merk moet 
worden ontzegd; 

O., dat het oordeel der Rechtbank dat de woord
combinatie „SUPER GOLD" „voor het ten deze in aanmer
king komende zeer grote publiek duidelijk slechts de ge
pretendeerde eigenschappen van de onder die woord
combinatie verhandelde waren aanprijst, zodat daaraan 
geen onderscheidende kracht kan worden toegekend", 
naar 's Hofs oordeel te ver gaat; 

O., dat weliswaar het tegenwoordig veel gebruikte 
woord „SUPER" „een zeer hoge graad" aanduidt en der
halve als kwaliteitsaanduiding door een ieder vrijelijk 
mag worden gebruikt, — doch het woord „GOLD", inder
daad ook voor het Nederlandse publiek begrijpelijk als 
„goud", mits dit niet gebruikt wordt voor waren van 
goud of waarin goud verwerkt is of die op goud ge
lijken of een goudkleur hebben, of waarvan door het 
gebruik van het woord GOLD de indruk gevestigd kan 
worden dat zij van goud vervaardigd zijn of dat daarin 
goud verwerkt is, niet voor ieder duidelijk slechts een 
eigenschap of hoedanigheid van de waar, in verband 
waarmee het gebruikt wordt, weergeeft, zodat daarom 
niet voor alle waren als merk onderscheidend vermogen 
ontbreekt; 

O., dat de combinatie „SUPER GOLD" — ook al heeft 
één element daarvan geen onderscheidend vermogen — 
toch in zijn geheel genomen onderscheidend kan zijn, en 
dit het geval is voor die waren, waarvan GOLD geen hoe
danigheid of eigenschap weergeeft; 

O., dat daaraan niet afdoet dat GOLD en SUPER GOLD 
voor andere bepaalde waren onderscheidend vermogen 
mist en daarvoor dus vrijelijk door een ieder mag worden 
gebruikt; 

O., dat mitsdien de beschikking der Rechtbank niet in 
stand kan blijven voor de in de warenlijst van de in
schrijvingen vermelde waren, die voldoen aan het hier
boven omschreven criterium; 

O., dat dit geldt zowel voor het woordmerk als voor 
het beeldmerk „SUPER GOLD", nu van dit laatste ook naar 
's Hofs oordeel het hoofdbestanddeel wordt gevormd 
door de woorden „SUPER GOLD", en het behoudens die 
woorden geen onderscheidend vermogen heeft; 

BESCHIKKENDE IN HOGER BEROEP: 

Vernietigt de beschikking der Arrondissements-Recht-
bank te 's-Gravenhage van 14 juni 1967, waarvan beroep; 

En opnieuw beschikkende: 
Verklaart nietig de onder nrs. 155719 en 159228 

nationaal verrichte inschrijvingen in de openbare registers 
van het Bureau voor de Industriële Eigendom te 's-Gra
venhage ten name van appellante, doch alleen voor zover 
betreffende in de daarbij behorende warenlijst vermelde 
waren, die van goud zijn vervaardigd of waarin goud is 
verwerkt, of die op goud gelijken of die goudkleurig zijn, 
of waarvan het gebruik van het woord „GOLD" de indruk 
kan vestigen dat zij van goud zijn vervaardigd of dat 
daarin goud verwerkt is. Enz. 

1) Onderscheidend vermogen en hoedanigheids-
aanduidingen. 

Rb. en Hof hebben de onderscheidingskracht van de woord
combinatie SUPER GOLD in zoverre op dezelfde wijze beoor
deeld, dat zij beide het bestanddeel SUPER als een door een 
ieder vrijelijk te gebruiken kwaliteitsaanduiding hebben op
gevat en zij voorts beide hebben aangenomen, dat in het 
bestanddeel GOLD door het publiek het Nederlandse woord 
goud wordt herkend. Ook zijn Rb. en Hof er beide van uit
gegaan, dat aan de figuratieve elementen in de figuurmatige 
uitvoering van de woordcombinatie SUPER GOLD geen onder
scheidend vermogen kan worden toegekend. Slechts ten aan
zien van de mate waarin door de herkenbaarheid van het 
woord goud in het bestanddeel GOLD de onderscheidingskracht 
van dat bestanddeel wordt beïnvloed, zijn Rb. en Hof tot een 
verschillend oordeel gekomen. 

Door het woord goud in overdrachtelijke zin op te vatten, 
heeft de Rb. in het bestanddeel GOLD een aanduiding van hoge 
kwaliteit gezien en op grond daarvan aan de woordcombinatie 
SUPER GOLD voor alle waren waarvoor deze als merk was 
ingeschreven, het vereiste onderscheidingsvermogen ontzegd. 
Het Hof heeft daarentegen het woord goud in zijn letterlijke 
betekenis van soortnaam voor een bepaald metaal opgevat en 
de woordcombinatie SUPER GOLD alleen voor die waren niet 
onderscheidend geacht die, zoals het Hof het uitdrukt „van 
goud zijn vervaardigd of waarin goud is verwerkt, of die op 
goud gelijken of die goudkleurig zijn of waarvan het gebruik 
van het woord „GOLD" de indruk kan vestigen, dat zij van 
goud vervaardigd zijn of dat daarin goud is verwerkt". 

Dit verschil in resultaat is een gevolg van het verschil in 
aard van de eigenschap, waarvoor de term GOLD door Rb. 
resp. Hof beschrijvend is geacht. Omdat hoge kwaliteit een 
eigenschap is, die iedere waar, ongeacht haar soort, in be
ginsel kan bezitten, dient de mogelijkheid om aanduidingen 
van die eigenschap ter beschrijving van waren met die eigen
schap vrijelijk te gebruiken, voor iedere waar gewaarborgd te 
blijven. De Rb. kon derhalve en moest zelfs de aangevallen 
inschrijvingen nietigverklaren voor alle waren waarvoor zij 
waren verricht. 

Niet alzo echter het Hof. De eigenschap goud te bevatten, 
goudkleurig te zijn of anderszins op goud te gelijken, is stellig 
niet een eigenschap die aan elke waar van nature eigen is of 
in beginsel eigen kan zijn. Men denke bijvoorbeeld aan waren 
als tomatensap of zwartsel, die geen goud bevatten, niet 
goudkleurig zijn en ook overigens niet met dat metaal in 
verband gebracht zullen worden, zelfs niet als voor die waren 
de term GOLD wordt gebruikt. Voor dergelijke waren, die uit 
hun aard de volgens het Hof door het bestanddeel GOLD aan
geduide eigenschap niet kunnen bezitten, behoeft de vrijheid 
om het bestanddeel GOLD ter aanduiding van die eigenschap 
te gebruiken, niet gewaarborgd te worden. Vandaar dat het 
Hof bij zijn visie op de betekenis van het bestanddeel GOLD 
de inschrijvingen van de woordcombinatie SUPER GOLD juist 
niet zonder meer voor alle waren kon nietigverklaren. Als 
gevolg van zijn uitgangspunt kon het Hof de nietigverklaring 
slechts uitspreken ten aanzien van die waren waarvoor als 
gevolg van hun mogelijke aard aan de vrijheid tot het gebruik 
van de term GOLD ter aanduiding van de daardoor volgens het 
Hof vertolkte eigenschap wel behoefte bestond. De vraag is 
echter of het Hof daarbij de scheidslijn op de juiste wijze 
heeft getrokken. 

Voorop gesteld zij, dat het Hof terecht de nietigverklaring 
niet heeft beperkt tot de waren die — zoals bijv. gouden hor
loges of goudkleurige weefsels — daadwerkelijk goud bevat-
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ten, op goud lijken of goudkleurig zijn, maar daarbij ook de 
waren heeft betrokken ten aanzien waarvan door het gebruik 
van de term GOLD de indruk kan worden gewekt dat zij uit 
goud bestaan of daarin goud is verwerkt, ofschoon zij in 
feite van dit metaal zelfs geen spoor bevatten. Waren ten 
aanzien waarvan door het gebruik van de term GOLD de be
doelde indruk kan ontstaan, zijn immers waren, die de eigen
schap goudhoudend te zijn kunnen bezitten en dat heeft voor 
de vrijheid tot het gebruik van de term GOLD ter aanduiding 
van wel goudhoudende waren consequenties. Welke die con
sequenties zijn leert de Weekender beschikking; vlg. HR 
21 juni 1963, N.J. 1963 nr 469; B.l.E. 1964 nr 12, blz. 56. 
Als iemand door als eerste de term GOLD voor bijv. zilveren 
horloges te gebruiken, een recht tot het uitsluitend gebruik 
van die term als merk voor die waar zou kunnen verwerven, 
zou dat recht ook voor gouden horloges gelden en zou 
daarmede de vrijheid tot het gebruik van de term GOLD 
ter beschrijving van gouden horloges illusoir worden ge
maakt. Juist daarom is het echter onjuist en merkwaardig, 
dat het Hof in dit verband alleen van belang heeft geacht 
of door het gebruik van de term GOLD de indruk kan wor
den gewekt dat de betrokken waren van goud zijn of daarin 
goud is verwerkt. Gegeven het feit, dat volgens het Hof 
de term GOLD mede de eigenschappen van het op goud ge
lijken en het goudkleurig zijn beschrijft, had het Hof de 
nietigverklaring mede moeten uitspreken voor de waren ten 
aanzien waarvan door het gebruik van de term GOLD de 
aanwezigheid van die eigenschappen kan worden opgeroepen. 

Nog in een ander opzicht is het Hof m.i. niet ver genoeg 
gegaan. Het Hof heeft zich niet voldoende gerealiseerd, dat 
het uit de bestreden inschrijvingen voortvloeiende vermoe
den van recht voor meer waren geldt dan in de warenlijsten 
van die inschrijvingen zijn vermeld. Zo volgt bijv. uit het 
feit, dat die inschrijvingen o.m. zijn verricht voor tech
nische oliën en vetten, dat het uit die inschrijvingen voort
vloeiende vermoeden van recht tevens voor eetbare oliën en 
vetten geldt, omdat deze met technische oliën en vetten 
tot een en dezelfde warensoort behoren. Gesteld nu dat 
technische oliën en vetten naar hun aard nimmer goud
kleurig kunnen zijn, maar eetbare oliën en vetten wel, dan 
geldt wederom de leer van de Weekender beschikking en 
moet de term GOLD als merk voor technische oliën en vetten 
ondeugdelijk worden geacht teneinde de vrijheid tot het ge
bruik van die term ter aanduiding van goudkleurige eetbare 
oliën en vetten zeker te stellen. Het Hof had dus aan zijn 
formulering van de nietigverklaring nog moeten toevoegen: 
„alsmede voor zover betreffende waren die met de voren
genoemde gelijksoortig zijn". 

Daarnaast rijst nog de vraag of een formulering van de 
nietigverklaring als door het Hof gekozen, toelaatbaar is, 
nu daarin niet voor elke in de warenlijsten voorkomende 
waar resp. warensoort afzonderlijk is aangegeven of en in 
hoeverre daarvoor de inschrijving in stand blijft. Daar de 
wet op dit punt een uitdrukkelijke bepaling niet bevat, moet 
het antwoord op deze vraag worden afgeleid uit hetgeen 
krachtens de artt. 4 en 6 Mw. geldt voor de vermelding van 
de soort(en) van waren, waarvoor het merk bestemd is, in 
het verzoek tot inschrijving en bij de openbaarmaking der 
inschrijving in het Merkenblad. Het ligt immers voor de 
hand, dat de mate van duidelijkheid welke in die gevallen 
bij de vermelding van de soort (en) van waren moet worden 
betracht, ook geldt voor de aanduiding van de waren(soor-
ten) waarvoor bij gedeeltelijke nietigverklaring de inschrij
ving in stand wordt gelaten. Naar deze maatstaf beoordeeld, 
lijkt mij de formulering van het Hof acceptabel. De HR leert 
immers dat ook bij de vermelding van de soort(en) van 
waren in het verzoek tot inschrijving een gespecificeerde 
opsomming niet nodig is, doch met een verzamelbegrip kan 
worden volstaan, indien het gekozen begrip voldoende dui
delijk en bepaald is om daaruit te kunnen afleiden, welke 
soorten van waren het omvat; vgl. HR 25 juni 1943 (IMI) 
NJ 1943, nr 498; BIE 1943, blz. 114. 

Intussen kan niet worden ontkent, dat een formulering als 
door het Hof gekozen, zeker bij inschrijvingen met omvang
rijke warenlijsten, de overzichtelijkheid van de merken
registers niet bevordert en dientengevolge niet alleen de 
taak van het Bureau wordt verzwaard, maar ook de rechts
zekerheid in gevaar wordt gebracht. Vanuit deze gezichts
hoek bezien ware het zeker te wensen dat het Hof aan de 
term GOLD dezelfde betekenis zou hebben toegekend als de 

Nr 105. Arrondissements-Rechtbank te 's-Gravenhage, 
Eerste Kamer, 11 juni 1969. 

(Towmotor) 

President: Mr W. Th. D. A. van Eek; 
Rechters: Mrs C. A. Stolk en J. A. J. M. van Goethem. 

Art. 4bis, lid 2 Merkenwet. 
Het woord „towmotor" heeft onderscheidende kracht 

als merk voor de waren: „hefwagens, trekkers en onder
delen daarvan", omdat in de Engelse taal de woordcom
binatie „towmotor" niet werkelijk bestaat en dus ook 
daarmede niet een bestaand type motor wordt aange
duid. !) 

Towmotor Corporation te Cleveland, Verenigde Staten 
van Amerika, verzoeker, gemachtigde Mr H. P. Uter-
mark, 

tegen 
het Bureau voor de industriële eigendom te 's-Graven

hage, verweerder, gemachtigde Mr A. M. de Geus. 

De Rechtbank, enz. 
Overwegende, dat verzoekster aan het Bureau voor de 

Industriële Eigendom inschrijving heeft verzocht van het 
woordmerk TOWMOTOR voor de waren „hefwagens, trek
kers en onderdelen daarvan"; 

dat het Bureau deze inschrijving heeft geweigerd op 
de grond, dat aan het woord TOWMOTOR geen onderschei
dende kracht in de zin van de Merkenwet kan worden 
toegekend, daar dit woord een aanduiding is van de ge
vraagde waren; 

O., dat verzoekster tijdig van deze weigering bij de 
Rechtbank in beroep is gekomen, aanvoerende dat niet 
is in te zien waarom aan het merk geen onderscheidende 
kracht zou kunnen worden toegekend, dat verzoekster 
reeds de inschrijving van het merk in diverse Engels
talige landen heeft verkregen en dat verzoekster voorts 
hier te lande reeds de inschrijving heeft verkregen van 
een merk, waarvan het hoofdbestanddeel wordt gevormd 
door het woord „Towmotor"; 

O., dat de gemachtigde van het Bureau deszelfs be
zwaren aldus heeft toegelicht dat 

a) het Engelse woord „tow" — hetwelk voorkomt in 
combinatie als „towcrane" (sleepkraan van een kraan-
wagen), „towcar" (aanhangwagen), „towrail" (sleep-
boog, overloop), „towboat" (sleepboot), „towrope" 
(sleeptouw) — ook in combinatie met het woord 
„motor" slechts specifieke eigenschappen, voor iedere 
vakman verstaanbaar, onthult omtrent de aard van de 
waar, te weten het overdragen van de eigen beweging 
(van de motor) in een vorm, dat een trekkende/hef
fende/slepende voortbeweging ontstaat, 

b) het merk en mitsdien ook de aanduiding van de 
waar weliswaar is ontleend aan de Engelse taal, maar 
deze taal dient te worden beschouwd als de in Nederland 
bekendste vreemde taal, welker verspreiding nog steeds 
toeneemt, bij welk een en ander komt, dat voor fabrikant 
en afnemer/gebruiker in het desbetreffende gebied van 
de techniek het aanduiden van inrichtingen en hun onder
delen in de Engelse taal vrij gebruikelijk is, en bovendien 
de praktijk steeds duidelijk behoefte heeft gehad aan 
nadere aanduidingen van hoedanigheden van motoren in 
de vorm van toevoegingen aan het woord motor om de 
vakman te oriënteren; 

O., dat de Rechtbank het betoog van het Bureau in 
zoverre kan volgen, dat het Engelse woord „tow" in 
combinatie met het woord „motor" een toespeling in
houdt op eigenschappen van de in verzoeksters waren
omschrijving vermelde waren, namelijk op het vermogen 
om met eigen motorische kracht iets te kunnen slepen 
of heffen; 
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dat deze toespeling echter niet van dien aard is, dat 
het woord „towmotor" slechts is een aanduiding van 
verzoeksters waren, daar, naar de gemachtigde van het 
Bureau heeft toegegeven, in de Engelse taal de woord
combinatie „towmotor" niet werkelijk bestaat en dus ook 
daarmede niet een bestaand type van motor wordt aan
geduid, nog daargelaten dat de warenomschrijving meer 
omvat dan enkel de motoren van hef wagens en trekkers; 

dat te ver gaat de stelling van het Bureau, dat de aan 
Engelse woordcombinatie „towmotor" in Nederland on
derscheidend vermogen als merk zou moeten worden ont
zegd, omdat rekening moet worden gehouden met de 
mogelijkheid, dat in de toekomst een type van motor zou 
kunnen worden ontwikkeld, dat bijzonder geschikt zou 
zijn voor slepen en/of heffen en dat men daarom in de 
Engelse taal als „towmotor" zou willen aanduiden; 

O., dat nu de Rechtbank de door het Bureau aan de 
betekenis van de woordcombinatie „towmotor" in de 
Engelse taal ontleende bezwaren verwerpt, buiten be
schouwing kan blijven of die bezwaren wellicht in het 
Nederlandse taalgebied niet zouden opgaan, en de ge
vraagde inschrijving moet worden bevolen; 

BESCHIKKENDE: 

Beveelt de inschrijving in de registers van het Bureau 
voor de Industriële Eigendom ten name van verzoekster 
van het woordmerk TOWMOTOR voor de waren „hefwa
gens, trekkers en onderdelen daarvan.". Enz. 

*) Heeft ieder nieuw gevormd woord onderscheidende 
kracht als merk? 

De Haagse Rechtbank overweegt in haar hiervoor opge
nomen beschikking, dat het woord „towmotor" voor de 
waren: „hefwagens, trekkers en onderdelen daarvan" onder
scheidende kracht als merk heeft, „daar in de Engelse taal 
de woordcombinatie „towmotor" niet werkelijk bestaat en 
dus ook daarmede niet een bestaand type van motor wordt 
aangeduid". 

De Haagse Rechtbank legt hiermede een maatstaf aan die 
de Hoge Raad in zijn beschikkingen inzake de woorden 
„kleinprijs" en „schlagfest" uitdrukkelijk heeft verworpen. 
Over kleinprijs heeft de Hoge Raad namelijk overwogen: 
„indien het woord dat men als merk wenst te bezigen, voor 
ieder duidelijk — gelijk ten deze — slechts een eigenschap 
der waar waarvoor het is bestemd aangeeft, mist het onder
scheidend vermogen, al was het tevoren niet of niet tot dat 
doel gebruikt" (Hoge Raad, 21 juni 1935, Bijblad I.E. 1936, 
blz. 15, N.J. 1936, nr 3 (met instemmende noot van PAUL 
SCHOLTEN; instemmend ook F. J. A. HIJINK in zijn bespre
king van H. PFEFFER, Grondbeginselen van Nederlandsch 
mededingingsrecht in Bijblad IJL. 1938, blz. 116, rechter ko
lom). Verder heeft de Hoge Raad overwogen, dat het woord 
„schlagfest", dat — naar het Hof heeft vastgesteld — voor 
iedere vakman verstaanbaar een eigenschap van de waar 
aanduidt, onderscheidend vermogen ontbeerde, waarbij onver
schillig is, of vóórdien dit woord niet of niet tot dit doel 
werd gebezigd (Hoge Raad, 11 juni 1943, Bijblad IJL, 1943, 
nr 100, blz. 129 (met instemmende noot van F. J. A. HIJINK, 
NJ. 1943, nr 489). Vergelijk ook Hof 's-Gravenhage, 6 mei 
1964, Bijblad I.E. 1965, nr 30 onder c, blz. 116: het woord 
BABYFEIN geeft voor een ieder duidelijk alleen de hoedanig
heid der waar aan waarvoor het bestemd is, zodat 
aan dit woord onderscheidend vermogen ontbreekt en het 
dus als merk niet kan worden gebezigd, waaraan niet afdoet 
het feit dat het tweede onderdeel van het woord, namelijk 
„fein", op zich zelf een Duits woord is en dat de verbindin» 
van dit „fein" met „baby" tot „babyfein" in de Nederlandse 
taal ongebruikelijk is (beroep in cassatie verworpen 
door Hoge Raad, 10 december 1964, Bijblad IJL. 1965, nr 30, 
blz. 115, N.J. 1965, nr 90). Zie voorts Rechtbank 's-Graven
hage, 5 februari 1964, Bijblad IJL. 1967, nr 66, blz. 231 
(woord frisdrank) en 3 oktober 1966, Bijblad IJL. 1967, nr 
59, blz. 200 (woord slankdrank). 

De aangehaalde rechtspraak van de Hoge Raad is in over
eenstemming met het internationale recht en de rechtspraak 
en de rechtsleer in andere staten: 

a) Unieverdrag tot bescherming van de industriële eigen
dom, Londense tekst, art. 6B ( = art. 6quinquies van de Lis-
sabonse en de Stockholmse teksten), aanhef en onder 2e; 

b) eenvormige Benelux wet op de warenmerken, art. 14A, 
aanhef en onder la; 

c) R. CALLMANN, The law of unfair competition and trade-
marks, deel 3 (Mundelein, Illinois, V.S.v.A., 1969, derde 
druk) (8 71.1 (c) blz. 139-143. 

d) A. BAUMBACH en W. HEFERMEHL, Wettbewerbs- und 
Warenzeichenrecht, deel II (München, 1969, tiende druk) 
§ 4 Warenzeichengesetz, opm. nr 49, blz. 156/7 en opm. 
nr 60, blz. 161/2; 

R. BUSSE, Warenzeichengesetz (Berlijn, 1960, derde druk) 
blz. 108; 

O.-F. VON GAMM, Warenzeichengesetz (München, 1965) 
§ 4, nr 68, blz. 208/9; 

E. REIMER, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, deel I, 
vierde druk (Keulen, 1966) hoofdstuk 5, opm. 5, blz. 60 en 
opm. 11, blz. 65/8; 

e) KERLY'S Law of trade marks and trade namest negende 
druk bewerkt door T. A. BLANCO WHITE (Londen, 1966), nrs 
236-252, blz. 103-116; 

f) R. PLAISANT en P. MATHÉLY, Marques de fabrique, des
sins et modèles, in Juris-Classeur Commercial, Lois commer-
ciales annexes (Parijs) fascicule 5 (1968), nr 10, blz. 6; 
nrs 57-61, blz. 16-19 en nrs 80/2, blz. 23/4; 

g) Oostenrijks Verwaltungsgerichtshof, 11 december 1968, 
Österreichisches Patentblatt I 1969, blz. 106 (Dehydro-Ge-
würze); Oostenrijkse Octrooiraad, Beschwerdeabteilung, 18 
januari 1967 en 16 en 24 april 1968, Ö. Pbl. I 1967, blz. 167 
(Thermofix) en I 1968, blz. 170 (Stahlfix) en blz. 172 
(Odorstop); Oostenrijkse Octrooiraad, Nichtigkeitsabteilung, 
15 februari 1968, O. Pbl. I 1968, blz. 176 (Multifilter) en 

h) H. DAVID, Kommentar zum Schweizerischen Marken-
schutzgesetz (Bazel, 1960, tweede druk) blz. 91/5. 

Vergelijk verder: J. W. VAN DER ZANDEN, De onderschei
dende kracht van een merk (n.a.v. Hoge Raad, 21 juni 1963, 
woord weekender), in Bijblad I. E. 1964, blz. 51/3. 

v.D. Z. 

Nr 106. Octrooiraad, Afdeling van Beroep, 
5 december 1968. 

Voorzitter: Ir W. A. J. de Weerd; 
Leden: Prof. Dipl.-Ing. J. Beyer en Mr Ir C. J. de Haan 

(buitengewone leden). 

Art. 1 Rijksoctrooiwet. 
De openbaargemaakte aanvrage is niet op een inrich

ting maar op een werkwijze gericht. Daarom kan in dit 
stadium van de procedure niet meer worden onderzocht, 
of een inrichting voldoende is geopenbaard en zo ja 
octrooieerbaar is. 

Beslissing nr 2232/art. 27 inzake octrooiaanvrage nr 
233.426. 

De Octrooiraad, Afdeling van Beroep; 
Gezien de stukken; 
Gehoord aanvraagster-appellante bij monde van de 

octrooigemachtigde Ir C. M. R. Davidson, op de eerste 
zitting vergezeld door de Heren Dr Reichert en A. L. 
Breen en op de tweede zitting door eerstgenoemde en de 
Heer Bunting; opposanten I en III bij monde van Ir 
W. P. M. M. van Gennip; opposante II bij monde van 
Dr Ir A. J. Gottschal; enz. 

dat aanvraagster in haar memorie van grieven en ter 
zitting van de Afdeling van Beroep nog heeft gewezen op 
de verschillen tussen de in de Japanse octrooischriften 
beschreven inrichtingen en de inrichting volgens de aan
vrage, op grond waarvan het voorstel volgens de aan
vrage niet aan de inhoud van de Japanse publikaties zou 
zijn te ontlenen; 
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dat aan dit argument van aanvraagster kan worden 
voorbijgegaan; 

dat namelijk de openbaargemaakte aanvrage weliswaar 
een schetsmatige tekening bevat van een inrichting welke 
volgens aanvraagster geschikt is voor de vervaardiging 
van het volumineuze garen volgens de aanvrage, doch de 
aanvrage niet op een inrichting maar op een werkwijze 
is gericht, zodat in dit stadium van de procedure niet 
meer onderzocht kan worden of een machine op vol
doende wijze is geopenbaard om tot octrooi te kunnen 
leiden en, zo ja, of deze machine aan de door de wet voor 
octrooieerbaarheid gestelde eisen zou voldoen; enz. 

Nr 107. Octrooiraad, Afdeling van Beroep, 
2 december 1968. 

Voorzitter: Mr J. B. van Benthem; 
Leden: Ir A. C. van Iperen en Dr W. Euwe (b.1.). 

Artt. 1 i.v.m. 27 Rijksoctrooiwet. 
Het is in strijd met een goede procesorde en daarom 

ongeoorloofd, dat een aanvrager van beperkingen die hij 
na de openbaarmaking van de aanvrage heeft aange
bracht, terugkomt en aldus de aanvrage uitbreidt. 

Beslissing nr 2231/art. 27 inzake octrooiaanvrage nr 
214.935. 

De Octrooiraad, Afdeling van Beroep; 
Gezien de stukken; 
Gehoord aanvraagsters-appellanten bij monde van de 

octrooigemachtigde Ir L. W. Kooy, vergezeld door de 
Heer B. de Passemar en Dr P. P. A. Cornuault; en op-

Komende vergadering van de Vereniging voor industriële 
eigendom en de Orde van Octrooigemachtigden. 

In een gecombineerde vergadering van de Vereniging 
voor Industriële Eigendom (Nederlandse Groep van de 
„Association Internationale pour la Protection de la Pro-
priété Industrielle") en de Orde van Oetrooigemachtig-

Industriële eigendom. 

Onder het hoofd „Industriële eigendom" deelt de Mi
nister van Economische Zaken in zijn memorie van toe
lichting op het ontwerp van wet tot vaststelling van 
Hoofdstuk XIII der Rijksbegroting voor het dienstjaar 
1970, betreffende het Departement van Economische 
Zaken {Bijlagen bij de Handelingen van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal, zitting 1969/70 — 10 300, 
nr 2, blz. 40/1) het volgende mede: 

Nu het in 1964 geïntroduceerde systeem van uitgesteld 
vooronderzoek van octrooi-aanvragen een aantal jaren 
heeft gewerkt, kan worden vastgesteld, dat het aan alle 
verwachtingen heeft voldaan en een ruime werkbesparing 
heeft opgeleverd ten opzichte van het oude systeem van 
verplicht vooronderzoek. Het nieuwe systeem geniet ook 
in kringen van belanghebbenden en particuliere deskun
digen waardering, mede omdat thans in de gevallen waar-

posante bij monde van de octrooigemachtigde Drs 
C. H. J. van Soest; 

Overwegende, dat aanvraagsters tijdig in een memorie 
van grieven in beroep zijn gekomen van de beschikking 
der Aanvraagafdeling van 4 augustus 1966, waarbij is 
besloten geen octrooi op het onderwerp der aanvrage te 
verlenen enz. 

Overwegende voorts, dat aanvraagsters in de aanhef 
van de openbaargemaakte conclusie der aanvrage hebben 
gesproken van een warmte-isolerende bekleding uit on
zuiver materiaal; 

dat aanvraagsters echter bij haar antwoord van 3 de
cember 1965 op het bezwaarschrift van opposante aan 
de Aanvraagafdeling een nieuwe conclusie hebben over
gelegd, waarin sprake is van een warmte-isolerende be
kleding uit een mengsel van deeltjesvormige, onzuivere 
materialen; 

dat aanvraagsters in de nader herziene conclusie van 
6 november 1967 hebben gewaagd van een laag onzuiver, 
warmte-isolerend materiaal en aldus de beperking dat dit 
materiaal deeltjesvormig is, weer hebben weggelaten; 

dat aanvraagsters verder in het kenmerk van de open
baargemaakte conclusie en ook in het kenmerk van de 
nieuwe conclusie van 3 december 1965 hebben vermeld, 
dat men de gasvormige fluorverbinding uit vaste fluo
riden ontwikkelt, maar deze beperking uit het kenmerk 
van de nader herziene conclusie der aanvrage hebben 
weggelaten; 

dat opposante in haar antwoord op de memorie van 
grieven terecht bezwaren tegen het weglaten van de beide 
genoemde beperkingen heeft gemaakt; 

dat de Afdeling van Beroep het namelijk in strijd 
met een goede procesorde en daarom ongeoorloofd acht, 
dat een aanvrager van deze eenmaal aangebrachte be
perkingen terugkomt en aldus de aanvrage uitbreidt; enz. 

den op 23 oktober a.s. te 14.15 uur zal Dr A. BOGSCH, 
Ie Onderdirecteur van de BIRPI te Genève, een voor
dracht houden over het PCT-plan en andere bij de BIRPI 
in studie zijnde projekten. 

De aandacht wordt erop gevestigd, dat deze vergade
ring plaatsvindt in de Variantzaal II van het Nederlands 
Congresgebouw, Churchillplein 10 te 's-Gravenhage. 

in om vooronderzoek en verdere procedure wordt ge
vraagd deze beduidend sneller dan vroeger worden af
gewikkeld. De nog steeds voortgaande toeneming van het 
aantal jaarlijks ingediende octrooi-aanvragen - in het 
komende kalenderjaar zal vermoedelijk de 20 000 worden 
overschreden - doet echter opnieuw gevaar voor ver
traging ontstaan en het is in het belang van een juiste 
toepassing der octrooiwetgeving noodzakelijk hiertegen 
maatregelen te treffen. Dit zal kunnen geschieden door 
het aantal octrooi-aanvragen, dat voor nieuwheidsonder-
zoek aan het Internationaal Octrooi Instituut (Institut 
International des brevets, I.I.B.) wordt overgedragen -
de laatste jaren rond 3000 per jaar - beduidend te ver
groten. 

De ondergetekende is verheugd te kunnen mededelen, 
dat de Belgische parlementaire procedure tot goedkeuring 
van het Benelux-verdrag en eenvormige wet inzake de 
warenmerken is afgesloten met de aanvaarding van het 
desbetreffende wetsontwerp door de Senaat op 18 juni 

M E D E D E L I N G 

W E T G E V I N G 
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1969. Met de op 30 juni gevolgde bekrachtiging door 
België is de derde akte van bekrachtiging nedergelegd -
Nederland en Luxemburg deponeerden de akte van be
krachtiging reeds op 30 september 1963, onderscheiden
lijk op 19 augustus 1968 - hetgeen tot gevolg heeft, dat 
het verdrag op 1 juli 1969 in werking is getreden, en de 
eenvormige wet op 1 januari 1971 in werking zal treden. 

Gezien de gunstige ontwikkeling van het Benelux-
Merkenverdrag acht de ondergetekende alle aanleiding 
aanwezig de voorbereiding van een wetsontwerp ter goed
keuring van het Benelux-verdrag en eenvormige wet in
zake tekeningen of modellen spoedig af te sluiten. Hij 
stelt zich voor de indiening van dit wetsontwerp in het 
komende zittingsjaar te bevorderen. Dit ontwerp zal 
tevens moeten strekken tot goedkeuring van de herziene 
overeenkomst van 's-Gravenhage van 1960 betreffende 
het internationale depot van tekeningen of modellen van 
nijverheid en van de aanvullingsakte van Stockholm aan 
het slot van dit hoofdstuk vermeld, alsmede tot goed
keuring van de opzegging van de met het Benelux-model-
lenverdrag onverenigbare Overeenkomst van 's-Graven
hage 1925. 

Enkele maanden geleden is de bouw van een nieuw 
gebouw voor het Internationaal Octrooi Instituut in de 
Plaspoelpolder te Rijswijk (Z.H.) aangevangen. Ver
wacht wordt dat met deze bouw ongeveer 3 jaren zullen 
zijn gemoeid. Wanneer het I.I.B. deze nieuwe huisvesting 
zal hebben verkregen, kunnen de nieuwe taken die het 
I.I.B. door de gewijzigde Franse Octrooiwet en verder 
o.a. in verband met het Europees Octrooi en het Octrooi 
Samenwerkingsplan (Patent Coöperation Treaty, P.C.T.) 
zullen toevallen, op volledig bevredigende wijze worden 
vervuld. 

De ondergetekende is verheugd over het Europees 
Octrooi thans een meer positief bericht te kunnen geven. 
Tegen het einde van 1968 is gebleken, dat de bekende 
controverse omtrent de openheid van het Europees Oc
trooiverdrag voor niet tot de E.E.G. behorende landen 
een oplossing, die ook voor Nederland aanvaardbaar is, 
kan vinden. Na een aantal voorbereidende besprekingen 
heeft de E.E.G.-Ministerraad in maart jl. de in aanmer
king komende Europese landen tot een conferentie uit
genodigd. Aan de eerste, eind mei gehouden zitting heb
ben behalve de zes E.E.G.-landen ook de 7 E.F.T.A.-
landen (Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Zweden, 
Denemarken, Zwitserland, Oostenrijk en Portugal) als
mede Griekenland, Ierland, Spanje en Turkije deelge
nomen. Uit het op die zitting besprokene kan worden 
afgeleid, dat voor de totstandkoming van een Europees 
octrooi, waaraan behalve de E.E.G.-landen nog een groot 
aantal andere Europese landen deelnemen, veel belang
stelling bestaat; de werkzaamheden worden dan ook met 
voortvarendheid voortgezet. 

Het ligt in de bedoeling, dat het te sluiten verdrag uit
sluitend gericht zal zijn op een Europese octrooiver-
leningsprocedure die leidt tot een bundel nationale oc
trooien in de aangewezen deelnemende landen, waarvan 
de rechtsgevolgen door de nationale wetten zullen worden 
geregeld. Tegelijkertijd zullen de 6 E.E.G.-landen een 
tweede verdrag uitwerken, waardoor de Europese octrooi
verlening voor het gehele rechtsgevolgen leidt. Dit Uni
tair Europees Octrooi zal dan een wezenlijke bijdrage 
leveren voor de verwezenlijking van de gemeenschap
pelijke markt der E.E.G.-landen. 

Ook op het gebied van het P.C.T.-plan - in de me
morie van toelichting bij de begroting 1969 BIRPI-plan 
genoemd - zijn belangrijke vorderingen gemaakt. In de 
eind 1968 gehouden deskundigenconferentie is op vrijwel 
alle punten overeenstemming bereikt. Op grond van de 
resultaten van die conferentie is een nieuw ontwerp op
gesteld. Het ligt in de bedoeling dit ontwerp aan een in 
1970 te houden diplomatieke conferentie voor te leggen. 

De voorbereiding van de goedkeuring van de in 1967 
gesloten Stockholmse verdragen inzake de intellectuele 
eigendom heeft enige vertraging ondervonden. De onder
getekende stelt zich echter voor te bevorderen - in 
samenwerking met de Minister van Justitie - dat in het 
komende zittingsjaar een ontwerp-Rijkswet wordt inge
diend tot goedkeuring van de overeenkomsten van Stock
holm tot instelling van de wereldorganisatie voor de intel
lectuele eigendom en tot herziening van het Unieverdrag 
van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom, 
alsmede tot goedkeuring van de toetreding - voor zover 
het de administratieve bepalingen betreft - tot de over
eenkomst van Stockholm tot herziening van de Berner 
Conventie voor de bescherming van letterkunde en kunst. 
Dit ontwerp-Rijkswet zal mede strekken tot goedkeuring 
van de in 1958 gesloten overeenkomst van Lissabon tot 
herziening van het Unieverdrag van Parijs. De onder
getekende stelt zich verder voor de goedkeuring van de 
akte van Stockholm van 1967 ter aanvulling van de over
eenkomst van 's-Gravenhage betreffende het internatio
nale depot van tekeningen of modellen van nijverheid te 
bevorderen door deze op te nemen in het hierboven reeds 
besproken wetsontwerp tot goedkeuring van het Benelux-
verdrag en eenvormige wet inzake tekeningen of model
len. Voor de Stockholmse verdragen tot herziening van 
de overeenkomsten van Madrid betreffende de inter
nationale inschrijving van fabrieks- of handelsmerken en 
van Nice betreffende de internationale classifikatie van 
de waren en de diensten ter registratie van merken zou 
naar de mening van de ondergetekende de procedure van 
stilzwijgende goedkeuring kunnen worden gevolgd. 

Verslag namens de Juridische Commissie van het Euro
pese Parlement nopens het Europese octrooirecht. 

Rapporteur: de heer Armengaud 

Een ontwerp-resolutie nopens het Europees octrooi
recht, ter plenaire vergadering ingediend door de 
heren Starke, Dichgans, Berkhouwer en De Winter 
(document 49/68), werd op 17 mei 1968 naar de 
Juridische Commissie verwezen. 
De commissie benoemde op 27 mei 1968 de heer 
Armengaud tot rapporteur. 
Zij besprak diens ontwerp-verslag op 7 november 
1968, 5 december 1968, 14 februari 1969, 4 maart 
1969, 15 april 1969, 29 april 1969 en 11 juni 1969. 
Het onderhavige verslag werd door de commissie op 
11 juni 1969 met algemene stemmen goedgekeurd. 
Aanwezig: de heren Deringer, voorzitter; Dehousse 
en Merchiers, ondervoorzitters; Armengaud, rappor
teur; Boertien, Carcassonne, De Gryse, Estève, 
Schaus. 

De Juridische Commissie legt, op grond van de na
volgende toelichting, onderstaande ontwerp-resolutie aan 
het Europese Parlement ter goedkeuring voor: 

ONTWERP-RESOLUTIE 
NOPENS HET EUROPEES OCTROOIRECHT. 

Het Europese Parlement, 

— gezien de op 14 mei 1968 door de heren Starke, 
Dichgans, Berkhouwer en De Winter ingediende ontwerp
resolutie (document 49 /68) , 

— gezien het verslag van de Juridische Commissie 
(document 63/69) , 

1. is van mening dat het meer dan ooit van belang is 
de gemeenschappelijke industriële markt te verwezen
lijken; 
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2. beklemtoont dat dit doel zowel een aanpassing van 
de wetgevingen der Lid-Staten als de vaststelling van 
communautaire rechtsregels en bepalingen vereist, die als 
het ware de voor alle Lid-Staten bindende Europese wet
geving vormen; 

3. wijst er in dit verband op dat communautaire be
palingen op het gebied van de industriële eigendom en 
meer in het bijzonder op octrooigebied wenselijk zijn; 

4. stelt met voldoening vast dat het plan tot invoering 
van een Europees octrooi met gelijke rechtsgevolgen in de 
Lid-Staten, dat wegens aanzienlijke meningsverschillen 
over bepaalde artikelen van het ontworpen verdrag was 
opgeschort, sedert het begin van dit jaar opnieuw ter 
hand is genomen onder omstandigheden die de hoop op 
een spoedig welslagen van de lopende onderhandelingen 
wettigen; 

5. hecht zijn goedkeuring aan het initiatief van de 
Lid-Staten en van de Europese Commissie om de wer
kingssfeer van het Europees octrooi uit te breiden, door 
de Europese landen die als lid of waarnemer hebben deel
genomen aan de werkzaamheden van het Comité van 
deskundigen van de Raad van Europa, welke hebben 
geleid tot de opstelling van de Conventie van Straatsburg 
van 27 november 1963 betreffende de eenmaking van 
enige beginselen van het octrooirecht, te verzoeken aan 
de definitieve opstelling van de ontwerp-overeenkomst 
deel te nemen; 

6. constateert een aanmerkelijke toenadering van de 
standpunten inzake de volgende fundamentele kwesties 
waarover sommige Lid-Staten het oneens waren: 

a) deelneming aan het verdrag door niet bij de E.E.G. 
aangesloten landen (de zogenaamde openstelling), 

b) verkrijgbaarheid — volgens het ontworpen verdrag 
— van het Europees octrooi voor onderdanen van derde 
landen (de zogenaamde toegankelijkheid), 

c) verbod van marktverdeling door middel van het 
octrooirecht, 

d) voorwaarden voor de verlening van dwanglicenties 
bij onvoldoende exploitatie van het octrooi; 

7. wenst bijgevolg dat over deze onlangs nog om
streden punten zo spoedig mogelijk definitief overeen
stemming wordt bereikt bij de opstelling van het thans 
overwogen tweevoudige ontwerp-verdrag: 

— een zogenaamd „uitgebreid verdrag", ondertekend 
door alle belanghebbende Europese landen en betrekking 
hebbend op een eenvormige procedure voor de octrooi
verlening door een Europees octrooibureau, na een gron
dig nieuwheids- en octrooieerbaarheidsonderzoek, waarbij 
het verleende octrooi in de betrokken landen dezelfde 
rechtsgevolgen heeft als de nationale octrooien, welk ver
drag een duidelijke regeling bevat voor vraagstukken be
treffende de openstelling en de toegankelijkheid (verge
lijk paragraaf 6, sub a) , en b) , hierboven), 

— een tot de Lid-Staten van de E.E.G. „beperkt ver
drag", waarbij het door het Europees Octrooibureau ver
leende octrooi het effect heeft van één enkel octrooi voor 
het grondgebied van alle Lid-Staten, met gelijke rechts
gevolgen met name ten aanzien van de duur en de gel
digheid, 
welke beide ontwerp-verdragen gelijktijdig zouden wor
den ondertekend; 

8. acht het evenwel nodig dat bij de definitieve opstel
ling van de twee ontworpen overeenkomsten rekening 
wordt gehouden met de internationale situatie, die sedert 
een jaar grondig is gewijzigd door het P.C.T.-plan *) 
van de Verenigde Internationale Bureaus voor de be-

!) Patent Co-operation Treaty. 

scherming van de industriële (lees: intellectuele Red.) 
eigendom (B.I.R.P.I.) te Genève, welk plan voorziet in 
een documentair onderzoekrapport, eventueel te samen 
met een voorafgaand (octrooieerbaarheidsonderzoek); 

dat het immers in strijd zou zijn met de belangen van 
de Europese landen, indien aan het documentair nieuw
heids- en octrooieerbaarheidsonderzoek door het Euro
pese Octrooibureau niet ten minste evenveel moreel gezag 
wordt toegekend als aan dat van de industriële derde 
landen die een dergelijk onderzoek verrichten; 

9. spreekt in verband met de voorgaande overwegin
gen de wens uit met name ten aanzien van de in para
graaf 6 vermelde omstreden punten de volgende voor
waarden op te nemen: 

a) de staten die het uitgebreide verdrag hebben onder
tekend, dienen zo spoedig mogelijk de Conventie van 
Straatsburg van 27 november 1963 te ratificeren, 

b) het uitgebreide verdrag dient bij de ondertekening 
voor een zo groot mogelijk aantal Europese staten te 
worden opengesteld, ten einde door een eenvormige pro
cedure voor de aanvrage, het nieuwheidsonderzoek, het 
octrooieerbaarheidsonderzoek en de afgifte te komen tot 
een bescherming op het gehele grondgebied van deze 
staten, waar het Europese octrooi dezelfde rechtskracht 
heeft als nationale octrooien, 

c) het Europees octrooi dient op het grondgebied van 
de Lid-Staten van de Gemeenschap aan eenvormige voor
schriften, met name betreffende de duur en de geldigheid, 
te zijn onderworpen, welke echter geen afbreuk mogen 
doen aan territoriale licenties noch aan het recht der Lid-
Staten om, althans zolang de economische integratie niet 
is voltooid, zich in te laten met de verlening en de voor
waarden voor de verlening van dwanglicenties, en in 
ieder geval met voorwaarden van algemeen belang, 

d) het Europees octrooi dient voor onderdanen van 
staten die bij de twee ontworpen verdragen niet zijn aan
gesloten, in beginsel verkrijgbaar te zijn, mits hierbij het 
volgende voorbehoud of de volgende voorzorgen worden 
in acht genomen: 

— volstrekt wederkerige behandeling, in rechte en in 
feite, van Europese aanvragers uit landen die niet zijn 
aangesloten bij de Europese verdragen, wat betreft de 
voorwaarden voor de verlening van octrooien, 

— harmonisatie, althans op het niveau van de Zes, 
van de voorwaarden voor verlening van nationale oc
trooien en het Europees octrooi, ten minste wat het 
nieuwheidsonderzoek betreft, zulks om te voorkomen dat 
de afgifte van nationale octrooien zonder althans een 
dergelijk onderzoek in deze landen monopolierechten 
zonder juridische grondslag zou verschaffen, 

e) de landen van Europa zouden, althans op het ni
veau van de Zes, slechts tot de ontwerp-overeenkomst 
van de B.I.R.P.I. (zogenaamd P.C.T.-plan) mogen toe
treden als partijen bij het verdrag betreffende het Euro
pees octrooi, zodat de toegankelijkheid van het Europese 
octrooi voor de onderdanen van derde landen een tegen
prestatie vindt in de verplichting voor hen om hun uit
vindingen in Europa uit hoofde van het P.C.T. te be
schermen via het — aan een serieus vooronderzoek 
onderworpen — Europees octrooi; 

10. verzoekt de Raad de nodige besluiten te nemen 
voor de opstelling van een aan voornoemde overwegingen 
beantwoordend verdrag; 

11. verzoekt de Raad de nodige stappen te nemen op
dat het octrooiverdrag door alle betrokken staten kan 
worden ondertekend; 

12. verzoekt zijn voorzitter deze resolutie en het des
betreffende verslag te doen toekomen aan de Raad en de 
Commissie van de Europese Gemeenschappen. 
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B 

Toelichting 

INLEIDING 

1. Op 14 mei 1968 hebben de heren Starke, Dichgans, 
Berkhouwer en De Winter ter plenaire vergadering een 
ontwerp-resolutie nopens het Europese octrooirecht in
gediend. Dit ontwerp werd als zittingsdocument 49/68 
rondgedeeld en naar de Juridische Commissie verwezen. 
De ontwerp-resolutie luidt als volgt: 

„Het Europese Parlement, 

a) gelet op het feit dat per 1 juli 1968 de douane-unie 
tot stand moet worden gebracht, 

b) gelet op het feit dat de gemeenschappelijke land
bouwmarkt op het punt staat te worden voltooid, 

1. is van mening dat het meer dan ooit van belang 
is ook de gemeenschappelijke industriële markt te ver
wezenlijken; 

2. beklemtoont dat dit aanpassing van de wettelijke 
bepalingen van de Lid-Staten op vele gebieden en vast
stelling van nieuwe gemeenschappelijke wettelijke be
palingen veronderstelt ten einde de intracommunautaire 
economische betrekkingen te vergemakkelijken en de vrij
heid van vestiging en het vrij verrichten van diensten van 
de ondernemingen te bevorderen; 

3. is van mening dat de invoering van een Europees 
octrooi aanzienlijk tot verdergaande Europese integratie 
zou kunnen bijdragen; 

4. wijst op de noodzaak om de desbetreffende werk
zaamheden te intensiveren zodat ten spoedigste een Euro
pees octrooiverdrag kan worden ondertekend." 

De Juridische Commissie heeft naar aanleiding van 
deze ontwerp-resolutie gemeend de voornaamste vraag
stukken in verband met de invoering van een Europees 
octrooi opnieuw aan een onderzoek te moeten onder
werpen. 

Het Europese Parlement nam in 1962 kennis van een 
voorontwerp van verdrag betreffende een Europees oc
trooirecht. 

In industriële en wetenschappelijke kringen had dit 
ontwerp grote verwachtingen gewekt. Het voldeed im
mers aan diverse eisen: vereenvoudiging van de formali
teiten voor de aanvrage en verkrijging van een octrooi, 
dank zij een voor alle ondertekenende landen geldende 
uniforme aanschrijvingsprocedure (met nieuwheidsrap-
port) en af gifteprocedure — afgifte van het octrooi na 
een grondig nieuwheids- en octrooieerbaarheidsonder-
zoek. Waarvan de resultaten zouden gelden voor alle 
overeenkomstsluitende landen — harmonisatie van de 
rechtsgevolgen van de octrooiverlening op het grond
gebied van de staten — uitbreiding van het Europees 
octrooi tot landen buiten de E.E.G. 2 ) . 

2. Daarom hadden alle artikelen van het ontwerp
verdrag betreffende de aanvrage, het nieuwheids- en ver
volgens het octrooieerbaarheidsonderzoek, de tussen
komst van derden-belanghebbenden tijdens de onderzoek-
procedure, de afgifte, de omschrijving van het begrip 
octrooieerbaarheid, de geldigheidsvereisten, de nietigver
klaring van octrooien en de inbreukactie, slechts aanlei
ding gegeven tot bezwaren op ondergeschikte punten zo
wel van de zijde van de deskundigen pp het gebied van 
de industriële eigendom als bij het bedrijfsleven en de 
uitvinders. 

Vooral wat het nieuwheids- en octrooieerbaarheidson
derzoek betreft, was men het al spoedig eens geworden 
over een voorlopige bescherming van ten hoogste 7 jaar 

2) Zie bijlage A: Besluiten van de staatssecretarissen van 
19 december 1960. [Hier niet opgenomen Red.] 

na indiening van de octrooiaanvrage, met dien verstande 
dat de aanvrager na afloop van deze periode de onder-
zoekprocedure zou moeten aanvangen op straffe van ver
lies van al zijn rechten (zie bijlage B, samenvatting van 
de bepalingen van het ontwerp). 

3. Bepaalde theoretische en praktische punten gaven 
echter aanleiding tot heftige meningsverschillen: 

a) zou het Europese octrooi slechts een bundeling van 
de nationale octrooien moeten vormen, gebaseerd op een 
gemeenschappelijke definitie van de rechtsgevolgen, doch 
waarvan de exploitatie in de E.E.G. aan de communau
taire mededingingsregels onderworpen zou blijven, 

b) of moest het Europese octrooi: 
— een communautair octrooi zijn dat bij de Zes in de 

plaats zou treden van de nationale octrooien en dus toe
gankelijk zou zijn voor de onderdanen van derde landen: 
één exclusieve titel waarvan een exploitatie met gebieds
verdeling niet meer mogelijk zou zijn en waarover, in 
geval van onvoldoende exploitatie van de uitvinding, uit
sluitend een gemeenschappelijke rechter zich zou kunnen 
uitspreken; 

— en, subsidiair en voorlopig, bestaan naast de natio
nale octrooien, met de mogelijkheid tot een parallelle 
exploitatie in de overeenkomstsluitende landen op grond 
van nationale licentieovereenkomsten, en met een exploi
tatieverplichting in alle overeenkomstsluitende landen, of 
althans met toepassing van de nationale wetgevingen, be
houdens de communautaire beginselen inzake het vrije 
verkeer van goederen en de mededinging? 

Door de strijd over deze punten waren alle werkzaam
heden van de werkgroep, het op initiatief van de Zes 
ingestelde zogenaamde „Coördinatiecomité", sedert 1962 
vastgelopen. 

4. Deze situatie is onlangs gewijzigd. Er zijn namelijk 
andere opvattingen naar voren gekomen, met name naar 
aanleiding van de praktische consequenties van het op 
initiatief van de B.I.R.P.I. (Verenigde internationale 
bureaus voor de bescherming van de industriële eigen
dom) opgestelde plan tot invoering van een internationaal 
octrooi (het zogenaamde P.C.T.)3); 

— hoewel dit plan door zijn ruime opzet aanvankelijk 
geschikt leek om in alle landen van de Unie van Parijs te 
worden toegepast, werd de harmonisatie van de nationale 
wetgevingen hierdoor niet bevorderd. Op grond hiervan 
hebben de regeringen van de Zes, waarvan deskundigen 
deel uitmaakten van de werkgroep, belast met het opstel
len van een ontwerp-verdrag tot instelling van een Euro
pees octrooi, zich niet slechts uitgesproken voor hervat
ting van de onderhandelingen, doch voor een tweeledig 
verdrag, en wel een zogenaamd uitgebreid verdrag dat 
alle landen zou omvatten, die als lid of waarnemer had
den deelgenomen aan de werkzaamheden van het Comité 
van deskundigen van de Raad van Europa tot opstelling 
van de conventie van Straatsburg, en een zogenaamd be
perkt verdrag alleen voor de Zes welke beide verdragen 
gelijktijdig zouden moeten worden ondertekend, 

— het eerste verdrag zou een Europees octrooi instel
len, te verlenen door een Europees octrooibureau op 
grond van een documentair nieuwheidsonderzoek en een 
octrooieerbaarheidsonderzoek; het octrooi zou uiteen
vallen in nationale octrooien met dezelfde rechtsgevolgen 
als deze octrooien op het grondgebied van de onder
tekende staten; 

— het tweede verdrag zou beperkt blijven tot de Zes: 
het Europees octrooibureau zou één Europees octrooi 
met gelijke rechtsgevolgen op het gehele grondgebied van 
de E.E.G. afgeven, dus één enkele, volgens gelijke defini
ties geldige rechtstitel. 

3) Patent Co-operation Treaty. 
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5. De geschiedenis van de onderhandelingen vóór de 
recente hervatting van de besprekingen is wellicht interes
sant voor een goed begrip van de vroegere conflicten tus
sen de Zes 4 ) , maar is thans grotendeels achterhaald, 
zodat kan worden volstaan met een vermelding van de 
oude geschilpunten voor zover die inmiddels niet zijn 
opgelost. 

Omstreden punten in het voorontwerp van 1962, het 
zogenaamde eerste ontwerp „Haertel" 5) 

(zie bijlage B) 

6. Zoals in paragraaf 2 reeds werd uiteengezet, be
stond een nagenoeg algehele overeenstemming over de 
artikelen van het ontwerp betreffende de voorwaarden 
voor verkrijgbaarheid van het Europees octrooi en de 
bescherming van de rechten en belangen van de octrooi
houders, behoudens enkele aanpassingen die werden 
voorgesteld in het rapport van de U.N.I.C.E. (Unie van 
de industriefederaties der Europese Gemeenschappen) 
en van de Unie van Europese octrooigemachtigden 6 ) . 

Daarentegen werden voor de artikelen betreffende 
— de openstelling van het verdrag voor derde landen 

en de verkrijgbaarheid van het Europees octrooi voor 
onderdanen van deze landen (artikel 5) (bijlage C) , 

— de beperking van de rechtsgevolgen van het Euro
pees octrooi (artikel 20, a) en de regeling van de con
tractuele licenties (artikel 29, lid 2, en artikel 20, lid 1) 
(bijlage D ) , 

— de dwanglicenties in geval van onvoldoende toe
passing van een Europees octrooi (artikel 136), 
tegengestelde standpunten verdedigd, hetgeen in het voor
ontwerp resulteerde in twee verschillende redacties voor 
de desbetreffende artikelen. 

Hierbij kan slechts worden opgemerkt: 
— enerzijds, dat op grond van de aanzienlijke kli

maatswijziging door de ver gaande toenadering op de 
omstreden punten redelijkerwijs mag worden verwacht 
dat de thans hervatte onderhandelingen niet meer zullen 
vastlopen, 

— anderzijds, dat het plan van de Verenigde inter
nationale bureaus voor de bescherming van de industriële 
eigendom (B.I.R.P.I.) tot instelling van een internatio
naal octrooi, het zogenaamde P.C.T., de toestand ten tijde 
van de opstelling van het ontwerp-verdrag betreffende 
een Europees octrooirecht in 1961, volledig heeft ge
wijzigd. 

7. Immers: 
a) de kwestie van de openstelling van het ontwerp

verdrag voor andere Europese landen dan de Zes vindt 
een positieve oplossing in het huidige zogenaamde uit
gebreide ontwerp tot instelling van een Europees octrooi, 
dat alle Europese landen omvat, die als lid of waarnemers 
hebben deelgenomen aan de werkzaamheden van het 
Comité van deskundigen van de Raad van Europa tot 
opstelling van de conventie van Straatsburg; 

b) een splitsing door licentie-overeenkomsten binnen 
de E.E.G. is niet meer verboden, althans voor zover de 
bepalingen van de artikelen 85 en 86 van het Verdrag 
van Rome hierbij in acht worden genomen en een pas
sende redactie wordt gevonden voor de overeenkomstige 
artikelen in het tot de Zes beperkte verdrag; 

c) de verlening van dwanglicenties, om redenen van 
openbaar belang, onder het ene octrooi volgens het tot de 

4) Zie bijlagen E en F. [Hier niet opgenomen Red.] 
5) De heer Haertel was voorzitter van de werkgroep. 
6) Zie bijlage B, samenvatting van het oorspronkelijke 

ontwerp. [Hier niet opgenomen Red.] 

Zes beperkte verdrag, valt onder de bevoegdheid van de 
nationale instanties, zodat alleen over de verlening van 
dwanglicenties wegens onvoldoende toepassing van het 
octrooi of afhankelijkheid van oudere octrooien nog over
eenstemming moet worden bereikt; 

d) over de toegankelijkheid schijnt overeenstemming 
mogelijk in die zin dat de landen die niet zijn aangesloten 
bij het uitgebreide verdrag en a fortiori bij het tot de Zes 
beperkte bijbehorende verdrag, feitelijk noch rechtens dis
criminatoire maatregelen mogen toepassen jegens de on
derdanen van de landen welke deze beide verdragen 
hebben ondertekend7) 8 ) . 

8. Het P.C.T.-plan heeft de situatie met betrekking tot 
het Europees octrooi grondig gewijzigd: 

a) het P.C.T.-plan voorziet in een internationaal de
pot, op basis van een nationaal octrooi, bij de B.I.R.P.I.; 
dit internationaal octrooi zou worden verleend na een 
documentair vooronderzoek door de daartoe aangewezen 
nationale of voor verschillende landen gemeenschap
pelijke octrooibureaus en na een internationaal onder-
zoekrapport waarin een oordeel wordt uitgesproken over 
de juridische draagwijdte van de geoctrooieerde uitvin
dingen. 

Het zou dan ook zeer te betreuren zijn als het Europese 
bedrijfsleven zich niet zou kunnen wenden tot één Euro
pees instituut, waarin met name de middelen van het 
Europees octrooibureau en het Internationaal Octrooi 
Instituut9) zouden worden bijeengebracht en waarvan 
het werk, zowel voor het nieuwheidsonderzoek als het 
octrooieerbaarheidsonderzoek, kwalitatief niet ten minste 
gelijk zou zijn aan het werk in de landen van de P.C.T. 
(in casu de Verenigde Staten en de Sovjetunie). 

Slechts door de instelling van een Europees octrooi 
kunnen de Europese landen hun middelen op het gebied 
van documentatie en vooronderzoek bijeenbrengen en zo 
aan het Europees octrooibureau de nodige kwaliteit ver
schaffen. 

b) Op mundiaal niveau zou het ook zeer schadelijk 
zijn voor de expansie van de Europese industrie, indien 
op grond van octrooien die slechts door een niet-Europees 
nationaal bureau (V.S. of U.S.S.R.) zijn onderzocht, een 
sterk en zelfs onaantastbaar vermoeden van nieuwheid, 
bestaat, zonder dat de overeenkomstige octrooien in 
Europees verband even grondig door een Europees oc
trooibureau werden onderzocht, omdat het vermoeden 
van onderzoek door die bureaus in het nadeel van die 
industrie en van haar afnemers in de landen in ontwik
keling zou werken. 

c) Op Europees niveau ten slotte kan op grond van 
een serieus nieuwheids- en octrooieerbaarheidsonderzoek 
door het Europees octrooibureau bescherming worden ge
weigerd, waardoor wordt voorkomen, dat er in Europa 
ten nadele van de Europeanen ongerechtvaardigde mono-
polierechten ontstaan uit hoofde van octrooiverleningen 
aan onderdanen van zelfs sterker geïndustrialiseerde 
derde landen. Daarom zou het internationale documen
taire onderzoek en vooronderzoek volgens het P.C.T.-
plan voor de Europeanen slechts indicatieve waarde heb
ben, omdat zij in het onderzoek door het Europees 
octrooibureau nog een beslissend middel zouden hebben 
tot toetsing van de feitelijke waarde der uitvindingen 
waarvoor via P.C.T. bescherming in Europa werd ge
vraagd. 

') In de V.S. de bepalingen over de „interference-proce-
dure"; in de Sovjetunie de moeilijkbeden in verband met het 
oordeel over de „Stand van de wetenschap" en de onder-
zoekprocedure zelf. 

8) Zie bijlagen E en F, de argumenten welke werden aan
gevoerd bij de bespreking van het eerste ontwerp-verdrag 
(eerste verslag-Haertel van 1962). [Hier niet opgenomen Red.] 

9) PE 21.998/Corr. 
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9. Het sterk omstreden vraagstuk van de toegankelijk
heid komt zo in een ander licht te staan. Terwijl het te
voren, toen er nog geen P.C.T.-plan bestond, stof gaf tot 
discussie en er alle aanleiding bestond de nadelen hiervan 
voor de onderdanen van de Europese landen af te wegen, 
omdat de onderdanen van de sterk geïndustrialiseerde 
derde landen zouden worden bevoordeeld door het depot 
van één enkel Europees octrooi dat alle landen van 
Europa dekt, wordt diezelfde toegankelijkheid bij ver
wezenlijking van het P.C.T.-plan — waartoe thans alle 
kans bestaat — een verdedigingsmiddel van de Euro
peanen tegen het vermoeden van nieuwheid en octrooi
eerbaarheid van uitvindingen welke mundiaal worden 
beschermd door het internationaal octrooi van het P.C.T.-
plan. 

10. Er dient echter een voorbehoud te worden ge
maakt: namelijk voor het geval dat nationale octrooien 
zonder serieus onderzoek en gemakkelijker worden ver
leend dan een Europees octrooi. Binnen de E.E.G. is dit 
thans het geval met nationale octrooien in Italië, België, 
Luxemburg en in mindere mate in Frankrijk (sedert de 
nieuwe octrooiwet), en buiten de E.E.G. in Zwitserland, 
Spanje, Portugal en Groot-Brittannië. Dit is niet zo in 
Duitsland en Nederland. Derhalve zouden enerzijds de 
criteria voor de octrooieerbaarheid en nieuwheid in alle 
betrokken Europese landen moeten worden gelijkgetrok
ken en zouden anderzijds de nationale octrooien op grond 
van de voorwaarden voor verlening, dus na een docu
mentair nieuwheidsonderzoek en eventueel een octrooi-
eerbaarheidsonderzoek, van gelijke of althans soortgelijke 
waarde —• uitsluitend beperkt op grond van dit onder
zoek — moeten zijn. 

De Europese landen zonder vooronderzoek zouden dus 
met de aanvaarding van het verdrag tot instelling van een 
Europees octrooi hun nationale wetgeving zodanig 
moeten wijzigen, hetgeen Frankrijk onlangs met de in
stelling van een verplicht nieuwheidsonderzoek bij de 
wet van 31 december 1967 heeft gedaan, dat daarin een 
door het Europese octrooibureau te verrichten documen
tair nieuwheidsonderzoek en eventueel octrooieerbaar-
heidsonderzoek wordt voorgeschreven ter zake van uit
vindingen waarvoor een octrooiaanvrage van normale 
duur wordt ingediend. Op die manier is het uitgesloten 
dat voor een door de uitvinder belangrijk geachte uit
vinding, zelfs in één enkel land, een octrooi wordt ver
leend, dat niet door de zeef is gegaan van een onderzoek, 
althans een documentair nieuwheidsonderzoek, van gelijk 
niveau als dat voor het Europees octrooi1 0). 

CONCLUSIES. 

11. De ontwerp-resolutie van de heren Starke, Dich-
gans, Berkhouwer en De Winter van 13 mei 1968, welke 
naar de Juridische Commissie werd verwezen, heeft het 
Europese Parlement zeer terecht herinnerd aan de nood
zaak het ontwerp-verdrag tot instelling van een Europees 
octrooi niet te laten rusten. 

10) Uw commissie behoeft zich niet uit te spreken over de 
voorwaarden voor de voorlopige bescherming die een Euro
pees octrooi verschaft vóór een volledig nieuwheids- en 
octrooieerbaarheidsonderzoek; hierna is immers pas een be
scherming van 20 jaar mogelijk. Zij merkt echter op dat 

a) men bij een te langdurige voorlopige bescherming jaren
lang in onzekerheid kan blijven verkeren omtrent de waarde 
van de verlening zonder onderzoek; 

b) derden, die het recht hebben om voor eigen rekening 
een onderzoekprocedure te starten, daarbij voor onaan
vaardbare kosten komen te staan, indien zij worden gecon
fronteerd met een groot aantal voorlopige octrooien, waarvan 
zij de juiste bescherrningsomvang willen peilen; 

c) gezien bovenbedoelde rechtsonzekerheid, men slechts 
kan spreken van een schijnbescherming waarvan alleen de 

In dit opzicht heeft zij effect gesorteerd: de onder
handelingen zijn hervat met de vaste wens deze tot een 
goed einde te brengen, en wel in een ruimer kader dan 
volgens het ontwerp van 1961. 

De Juridische Commissie acht deze ontwikkeling ver
heugend en heeft derhalve ook zelf haar werkzaamheden 
op dit gebied hervat. 

In de huidige stand van de onderhandelingen, die zijn 
gericht op de gelijktijdige ondertekening van de twee 
verdragen, een uitgebreid en een beperkt verdrag, wil zij 
niet in detail op deze verdragen ingaan, omdat zij noch 
wat betreft de techniek van de procedure voor de ver
lening van Europese octrooien noch ten aanzien van de 
nietigheidsvoorwaarden of de inbreukprocedure bij Euro
pese octrooien, bezwaren heeft tegen de door de rege-
ringsdeskundige in het eerste ontwerp van 1961 aan
vaarde beginselen die naar het schijnt in het thans be
sproken ontwerp worden overgenomen. 

Gezien het feit dat ook niet-E.E.G.-landen aan de 
voorbereiding van dit nieuwe ontwerp deelnemen, heeft 
zij, uitgaande van een spoedige ondertekening van de 
conventie van Straatsburg van 27 november 1963 slechts 
haar mening te kennen gegeven over de geschilpunten die 
bij het opstellen van het eerste ontwerp waren gerezen 
en die bij dit nieuwe ontwerp voor een tweeledig verdrag 
niet kunnen worden omzeild. 

Deze mening kan als volgt worden samengevat: 

A. Wat betreft het effect van het Europees octrooi in 
de E.E.G.-landen die zijn aangesloten bij het voor hen be
stemde beperkte verdrag dat is gekoppeld aan het verdrag 
tot instelling van een Europees octrooi en openstaat voor 
Europese niet-E.E.G.-landen, 

a) moet de verlening van territoriale licenties worden 
toegelaten met dien verstande dat binnen de E.E.G. de 
mededingingsregels van de artikelen 85 en 86 van het 
Verdrag en de desbetreffende uitvoeringsverordeningen 
volledig van kracht blijven; 

b) moet de verlening van dwanglicenties, althans van 
licenties in het openbaar belang, worden overgelaten aan 
de nationale instanties door de redactie van artikel 136 
aan te passen en de artikelen 137 tot en met 152 op te 
schorten zolang de economische integratie niet is voltooid. 

B. In het „uitgebreide", niet tot de Zes beperkte ver
drag en zeker in het beperkte verdrag van de Zes moeten 
aan de toegankelijkheid twee voorwaarden worden ge
steld: 

a) opneming in het nationale recht van de verdrag
sluitende landen 

— van dezelfde nieuwheids- en octrooieerbaarheids-
criteria als die welke zijn opgenomen in het huidige ont
werp-verdrag voor een Europees octrooi en in de con
ventie van Straatsburg; 

— van een verleningsprocedure die is onderworpen 
aan een volledig documentair nieuwheidsonderzoek, te 
verrichten door het internationaal octrooibureau; 

grote ondernemingen profiteren, doordat zij vóór het onder
zoek over en weer afspraken kunnen maken, die wellicht niet 
in het belang zijn van de Gemeenschap noch van het publiek. 

Op grond hiervan wordt de regeringsdeskundigen de vol
gende oplossing in overweging gegeven: 

— een nieuwheidsonderzoek op zeer korte termijn na de 
aanvrage ten einde enerzijds zowel derden als de houder van 
het voorlopige octrooi in staat te stellen zich een mening te 
vormen over de rechten van de octrooihouder en over de 
omvang van het voorlopige octrooi, en anderzijds de octrooi
houder gelegenheid te geven zijn octrooiconclusies dienover
eenkomstig te wijzigen; 

— een octrooieerbaarheidsonderzoek binnen een redelijke 
termijn bij voorbeeld drie of vier jaar na openbaarmaking van 
het nieuwheidsrapport. 
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b) de voorwaarde dat derde landen feitelijk en rech
tens dezelfde rechten tot het verkrijgen van nationale 
octrooien aan de onderdanen van de tot het verdrag toe
getreden staten toekennen als aan hun eigen onderdanen. 

Dr JÖRG HAHN, Der Schutz von Erzeugnissen patentierter 
Verfahren. Schriftenreihe zum gewerblichen Rechts-
schutz des Max-Planck-Instituts für auslandisches und 
internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbs-
recht. Band 18. 

Keulen, Carl Heymanns Verlag KG, 1968, 
231 blz. Prijs DM 43,—. 

De rechten, voortvloeiende uit een conclusie voor een 
werkwijze, zijn in verschillende landen geenszins de
zelfde. Terwijl in de Verenigde Staten van Amerika een 
conclusie voor een werkwijze alleen het recht geeft de 
toepassing van de werkwijze aldaar te verbieden, doch de 
invoer van het voortbrengsel van de werkwijze buiten 
bescherming laat, strekt in Duitsland, Oostenrijk en Zwit
serland een conclusie voor de werkwijze zich uit over het 
onmiddellijke voortbrengsel van de werkwijze en in Ne
derland over de met deze werkwijze vervaardigde stof. 

In een rechtsvergelijkende studie heeft Dr J. HAHN 
nagegaan, welke voortbrengselen in verschillende landen 
door een geoctrooieerde werkwijze worden beschermd. 
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Hij is daarin uitstekend geslaagd. Op grondige en hel
dere wijze heeft hij het resultaat van zijn studie vast
gelegd. Hoewel hij in het bijzonder ingegaan is op de 
situatie in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Neder
land, neemt hij ook in beschouwing Italië, Frankrijk, 
België, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten van 
Amerika. 

Bijzonder interessant is, dat schrijver ook de rechts-
filosofische achtergond van dit alles in zijn studie betrekt. 
Ik betwijfel echter, of het feit, dat een conclusie voor een 
werkwijze zich uitstrekt over het onmiddellijke voort
brengsel, leidt tot een vergemakkelijking van de bewijs
voering. Ik meen, dat dit alleen zo is wanneer in geval 
van nieuwe stoffen of voortbrengselen de bewijslast zou 
worden omgekeerd. Dit is echter in sommige landen wel 
het geval met nieuwe stoffen, doch niet met nieuwe 
voortbrengselen in het algemeen (geen stoffen). Terecht 
stelt schrijver dan ook een nieuw Duits wetsartikel voor, 
waarbij in geval van een nieuw voortbrengsel de bewijs
last wordt omgekeerd. 
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