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INHOUD VAN DEZE AFLEVERING: 

Officiële mededelingen. 

Samenvatting van de nieuwe richtlijnen voor de behandeling van octrooiaanvragen krachtens de artikelen 23 en 24 der 
Rijksoctrooiwet. — Zweden bekrachtigt verdragen inzake de industriële eigendom. — Personeel. — Register van octrooi
gemachtigden. — Examen voor octrooigemachtigde. — Erkenning van een tentoonstelling. 

Necrologie. 

In memoriam Ir A. VAN DEN BERG, door Dr J. W. SCHUTTEVAER (blz. 353). 

Jurisprudentie. 

a. Rechterlijke beslissingen. 

1. Octrooirecht. 
Nr 129. President Rechtbank Rotterdam, 28 november 1967, Knaap/Alcodex (sommige profielen van gedaagde maken inbreuk 
op het octrooi van eiseres). 
Nr 130. Hof Amsterdam, 25 oktober 1968, Alcodex/Knaap (de afnemer van eiseres bood in een advertentie vier ver
schillende condenswaterprofielen aan volgens daarbij opgenomen tekeningen; daarom mocht de octrooihouder aannemen, dat 
bedoelde afnemer zulke profielen zou leveren, zodat er gegronde reden was voor het uitbrengen van een deswustheidsexploit). 
Nr 131. Rechtbank Amsterdam 15 mei 1968, Wülfing/Nogepha (gedaagde bestrijdt, dat de stof bereid volgens octrooi 103.369 
nieuw is en stelt geheel subsidiair, dat de door haar verhandelde stof met toepassing van het door haar naar voren gebrachte 
procédé is bereid, dit behoeft niet eerst te leiden tot een bewijsopdracht aan eiseres, opdat wordt onderzocht of de pretentie 
van de nieuwheid van de stof gegrond is). 

Nr 132. President Rechtbank Rotterdam, 20 november 1964, Boehringer/Schetselaar (wel heeft de procureur van gedaagde 
verklaard, dat gedaagde de verkoop van „Spasmocen" heeft stopgezet, doch zulks staat aan de toewijzing van het gevraagde 
verbod niet in de weg, nu gedaagde eiseres van dit stopzetten onkundig heeft gelaten, laat staan haar dienaangaande enige 
garantie voor de toekomst heeft verschaft). 

Nr 133. President Rb. Rotterdam, 12 februari 1965, Merck/Vyvyx (het E.E.G.-Verdrag bevat geen bepalingen die aan een 
normale uitoefening van de door de nationale wetgevingen verleende rechten van industriële eigendom in de weg staan; met 
name artikel 86 E.E.G.-Verdrag mist te dezen toepassing, omdat van enig misbruik van een machtspositie in casu geen sprake is). 

Nr 134. President Rb. Rotterdam, 25 september 1964, Hoffmann-La Roche/Vyvyx (weliswaar heeft gedaagde een niet-
gedetailleerde methode op schrift overgelegd waarop het mogelijk zou zijn chlordiazepoxyde te bereiden, doch zij heeft niet 
aannemelijk gemaakt, dat het door haar in het verkeer gebrachte „Neural" inderdaad volgens deze omstreden methode is bereid). 

Nr 135. Rb. 's-Gravenhage, 10 mei 1966, De Greef/De Vries (de omvang van het door het octrooi beschermde kan niet 
uitsluitend worden afgeleid uit de bewoordingen der conclusie, doch wordt mede bepaald door de beschrijving van het wezen 
van de uitvinding). 

2. Merkenrecht. 
Nr 136. Hof 's-Gravenhage, 25 mei 1966, Calvé/Van Vliet (appellante heeft het eerste van beide partijen inschrijving van 
haar (met het merk van geïntimeerde overeenstemmende) merken verzocht en wordt derhalve als eerste gebruiker van die 
merken beschouwd). 

(Vervolg inhoud volgende bladzijde) 
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(VERVOLG INHOUD) 

Nr 137. Rb. 's-Gravenhage, 14 maart 1969, Nobo/Bureau I.E. (de waren koek en biscuits enerzijds en chocolade- en suiker-
werken anderzijds zijn gelijksoortig; voor deze waren stemt het woordmerk KLAPPERS in hoofdzaak overeen met het beeldmerk 
KXAPPA). 

Nr 138. Rb. 's-Gravenhage, 22 december 1967, Scherk/Spillmann (het woord-beeldmerk Sherpa voor crème tegen zonnebrand 
stemt niet in hoofdzaak noch op verwarringwekkende wijze overeen met de scHERK-merken). 

3. Handelsnaamrecht. 
Nr 139. Hof 's-Gravenhage, 25 mei 1967, Makelaarscombinatie Zoetermeer/Hopman (de handelsnaam „Makelaarscombinatie 
Zoetermeer N.V.", is geoorloofd naast de handelsnaam „Makelaars- en Assurantiekantoor Hopman N.V." (te Zoetermeer)). 

Nr 140. Pres. Rb. Haarlem, 24 december 1968, Jagershuis/Wuite (de handelsnaam „Het Jagershuis v/h S. de Jager" gelijkt 
verwarrend veel op de handelsnaam „N.V. Het Jagershuis"). 

4. Onrechtmatige daad. 
Nr 141. Hof 's-Hertogenbosch, 30 november 1965, Janssen/Burn (het ringmechaniek van eiseressen bezat, toen het ring-
mechaniek van gedaagde op de markt verscheen, geen onderscheidend vermogen; het staat producenten in het algemeen vrij 
prijsverlagende, dikwijls met kwaliteitsvermindering gepaard gaande produktiemethoden te volgen). 

b. Beslissingen van de Octrooiraad. 

Nr 142. Aanvraagafdeling, 26 september 1966 (het bevordert in het algemeen de goede procesgang, indien een aanvrager op 
bepaalde schriftelijke bezwaren van een opposant reeds schriftelijk antwoordt, maar een aanvrager mag zijn verweer eerst 
mondeling ter zitting voordragen). 

Nr 143. A.A., 20 mei 1968 (opposante stelde in haar bezwaarschrift terecht, dat uit de in de aanvrage vervatte gegevens niet 
blijkt, dat de werkwijze volgens de aanvrage het beoogde effect heeft; het had op de weg van aanvraagster gelegen bij haar 
antwoord op het bezwaarschrift nieuwe proevenresultaten over te leggen). 

Nr 144. Afdeling van Beroep, 1 juli 1969 (een recht van voorrang kan slechts berusten op de inhoud van het stuk waarop dit 
recht is gebaseerd; met de inhoud van een ander stuk kan geen rekening worden gehouden). 

Boekaankondigingen. 

A. D. RUSSELL-CLARKE, Copyright in industrial designs, Londen, 19684, door Mr J. PETERS (blz. 378/9). 
BAUMBACH-HEFERMEHL, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, deel II, München, 196910, door Mr L. WICHERS HOETH (blz. 
379). 
D. REIMER, Das Recht des unlauteren Wettbewerbs in den Mitgliedstaaten der Europaischen Wirtschaftsgemeinschaft, deel III, 
Duitsland, Keulen, 1968, door Mr L. WICHERS HOETH (blz. 379). 

Litteratuur. 

Verbetering. 

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

Mededelingen naar aanleiding van de op 1 januari 1964 
in werking getreden wijzigingen van de 

Octrooiwet. 

L I. Samenvatting van de nieuwe richtlijnen voor de 
behandeling van octrooiaanvragen krachtens de artikelen 
23 en 24 van de Rijksoctrooiwet. 

I. Voorbereiding. 

1. Zoveel mogelijk treedt als voorbereider op het lid 
of het plaatsvervangende lid aan wie de aanvrage ook 
voor de Afdelingsbehandeling zal worden toegewezen. 

2. De voorbereider neemt in zijn eerste brief zoveel 
mogelijk reeds een (voorlopig) standpunt in ten aanzien 
van de al dan niet octrooieerbaarheid van wat in de con
clusies is omschreven (of een nadere uitwerking daar
van). 

3. In geval van een negatief standpunt worden niet 
(als tot dusverre) bij M9 nieuwe stukken gevraagd, maar 
wordt volstaan met het noemen van de bezwaren waarop 
het negatieve oordeel over de inventiviteit steunt (model 
15). 

4. In geval van een positief standpunt noemt de voor
bereider in een brief (model 11) de bezwaren welke nog 
aan openbaarmaking van de geldende stukken in de 
weg staan, te zamen met (voor zover daarna nog nodig) 

aanwijzingen voor wijzigingen die deze bezwaren kunnen 
opheffen. Hierbij wordt een grotere volledigheid betracht 
dan thans bij model 9 veelal het geval is, teneinde (meer 
dan thans) de taak van het voor openbaarmaking in orde 
brengen van de stukken bij gemachtigde te brengen. 
Hierop zijn ook de beperkingen in het zelf corrigeren 
door de Octrooiraad gericht (zie hoofdstuk III) . 

5. De bezwaren en aanwijzingen strekken zich niet uit 
tot alle detailcorrecties, maar moeten wel zo volledig 
zijn, dat redelijkerwijs van gemachtigde verwacht en ver
langd kan worden, dat hij op grond van een ander zo
danige wijzigingen aanbrengt dat daarne hoogstens nog 
correcties van ondergeschikte aard (zie hoofdstuk III. 1) 
nodig zijn, die met M30 kunnen worden voorgelegd. Bij 
het vragen van wijzigingen evenals bij het aanbrengen 
van correcties beperkt de Octrooiraad zich tot het strikt 
noodzakelijke. 

6. In het model 11 wordt aanvrager uitgenodigd te 
verklaren of naar zijn mening een mondelinge behan
deling op een zitting achterwege kan blijven. 

II. Afdelingsbehandeling. 

1. Na een antwoord op model 11 of 15 wordt de aan
vrage zonder advies aan de Aanvraagafdeling doorge
geven. Indien geen afstand is gedaan van een zitting, 
wordt de aanvrage door de Griffie automatisch op 
agenda voor een zitting geplaatst. 
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2. Indien de Afdeling na het antwoord resp. de zitting 
van oordeel is, dat de aanvrage met slechts onderge
schikte correcties kan worden openbaargemaakt, brengt 
de Afdeling deze correcties aan in het „werkexemplaar" 
(zie hoofdstuk III. 12) en stuurt zij dit bij M30 resp. 
40c met een korte termijn (1 maand) ter parafering aan 
gemachtigde toe. 

3. Indien daarentegen de Afdeling na een antwoord 
op model 11 van oordeel is dat de bezwaren in onvol
doende mate zijn opgeheven om afdoening met M30 
mogelijk te maken, dan houdt zij een zitting waarop de 
(resterende) bezwaren worden uiteengezet. Was in het 
antwoord op model 11 reeds verklaard, dat een zitting 
niet nodig geacht wordt, dan wordt deze desondanks op 
korte termijn (1 maand) uitgeschreven. Wordt ter zitting 
in voldoende mate aan de bezwaren tegemoetgekomen, 
dan kunnen ondergeschikte correcties bij M40c worden 
medegedeeld ter parafering. Blijkt het niet mogelijk ter 
zitting de bezwaren op te heffen, maar is gemachtigde 
daartoe wel alsnog bereid en vormden de bij het ant
woord of ter zitting overgelegde stukken reeds een aan
merkelijke verbetering ten opzichte van de aanvankelijke 
stukken, dan kan een korte termijn (1 maand) voor 
verdere verbetering gegeven worden; zo neen, dan volgt 
afwijzing na de zitting. 

4. Indien een gehele of gedeeltelijke weerlegging van 
bezwaren, aangevoerd bij model 11 of 15, tot een ge
wijzigd positief oordeel, resp. alsnog tot een positief oor
deel van de Afdeling leidt, deelt deze de in dat stadium 
aan openbaarmaking nog in de weg staande bezwaren 
mede bij M40, in de geest van het model 11 (zie hoofd
stuk 1.4). 

5. Indien daarentegen na zitting de aangevoerde be
zwaren niet of onvoldoende weerlegd zijn, dan wel na 
het noemen van bezwaren en het geven van gelegenheid 
tot opheffing daarvan geen uitzicht bestaat op overeen
stemming over aan te brengen wijzigingen of op vol
doende uitvoering van de daaromtrent gegeven aan
wijzingen, wordt de aanvrage afgewezen. 

6. In daarvoor in aanmerking komende gevallen 
wordt getracht de procedure te verkorten, bijv. door weg
laten van model 11, indien de stukken zodanig zijn, dat 
direct een M30 kan worden geschreven of door weglaten 
van M30 wanneer nog slechts detailcorrecties resteren 
die bij besluit tot openbaarmaking kunnen worden mede
gedeeld. 

7. In een aantal gevallen of omstandigheden zal af
wijking van de richtlijnen nodig en doelmatig zijn. Dan 
handelt de Afdeling zoveel mogelijk in de geest van deze 
richtlijnen. 

III. Wijziging en correctie van stukken. 

1. De toezending van door de Octrooiraad gecor
rigeerde stukken bij M30 wordt beperkt tot gevallen 
waarin: 

a. dit tijdbesparend is te achten in vergelijking tot de 
aanwijzing van tekortkomingen en het vragen van 
correctie door gemachtigden, en bovendien 

b. de correcties inderdaad van ondergeschikte aard 
zijn, d.w.z. 
1) geen wezenlijke verandering in de uitsluitende 

rechten betekenen (bij voorkeur worden geen 
volgconclusies geschrapt) en 

2) behoudens uitzonderingen geen toevoeging van 
literatuurvermeldingen in de (inleiding van de) 
beschrijving inhouden en 

3) de stukken overigens van zodanige kwaliteit 
zijn dat slechts een gering aantal detailcorrec
ties nodig is. 

2. Zowel in de te vragen wijzigingen als in de zelf aan 
te brengen correcties beperkt de Octrooiraad zich tot wat 
onmisbaar is enerzijds voor de duidelijkheid van de om
vang van de uitsluitende rechten en anderzijds opdat de 
uitvinding door een deskundige kan worden begrepen en 
toegepast. 

3. De korte aanduiding dient kort en duidelijk het 
onderwerp van uitvinding specifiek aan te geven en gene
raliserende uitdrukkingen te vermijden. De aard van het 
onderwerp van uitvinding (voortbrengsel, werkwijze, of 
beide) dient er uit te blijken. 

4. In de formulering van de conclusies wordt perfec
tionisme vermeden. In gevallen waarin de gebruikelijke 
opbouw met „aanhef" en „kenmerk" ondoelmatig zou 
zijn, bijv. doordat een gewrongen beeld van de uitvinding 
of een gecompliceerdere of langere redactie zou ontstaan, 
kan afwijkende opbouw aanvaard of voorgesteld worden. 

5. In de inleiding van de beschrijving wordt de uit
vinding afgebakend van het bekende door omschrijving 
van het bekende en aanwijzing van verschillen, voordelen 
en doelstellingen die de uitvinding ten opzichte daarvan 
kenmerken. Vermelding van publikaties die als stand van 
de techniek van secundair belang zijn, wordt zo kort 
mogelijk gehouden. 

6. Bekorting van de beschrijving van uitvoeringsvoor-
beelden wordt nagestreefd waar dit op eenvoudige wijze 
mogelijk is, zoals door het schrappen van bladzijden, 
paragrafen of tekeningbladen, bijv. van ten gevolge 
van ingevoerde beperkingen vervallen materie, of van 
niet ter zake doende details. Gaat het in dit laatste geval 
echter om korte passages of kleine figuren, dan worden 
deze eenvoudigheidshalve gehandhaafd. Ook wordt hand
having veelal toegelaten, als schrappen grondige om
werking van andere delen nodig zou maken. 

7. Van misleidende onjuistheden en tegenstrijdigheden 
wordt correctie gevraagd. Bijvoorbeeld: onjuiste interpre
tatie van de stand der techniek; toeschrijven alleen aan 
de uitvinding van voordelen die met het bekende ook 
reeds worden bereikt; tegenstrijdige omschrijving van de 
uitvinding in inleiding en conclusies; aanwijzing als zijnde 
„volgens de uitvinding" van varianten die niet (of niet 
meer) voldoen aan de conclusies; delen van de beschrij
ving die in strijd zijn met elkaar of met welbekende wet
ten van natuur en techniek. 

8. Onduidelijke passages in inleiding en (figuur)be-
schrijving die het wezen of doel van de uitvinding be
treffen en een juist begrip ernstig bemoeilijken, worden 
gesignaleerd met verzoek om verduidelijking (of verwij
dering als zij niet nodig zijn). 

9. Van onjuiste of met het normale vaktaalgebruik 
strijdige terminologie (bijv. door vertaalfouten) wordt 
correctie gevraagd. Ongebruikelijke, maar niet beslist on
juiste terminologie (bijv. op een nieuw vakgebied waar 
de terminologie nog niet vaststaat) en uitdrukkingen in 
een vreemde taal waarvoor geen bruikbaar Nederlands 
equivalent is, of die op het desbetreffende vakgebied het 
meest gebruikelijk zijn, worden aanvaard, zo nodig met 
verklaring der termen. 

10. Ten aanzien van stijl en woordkeus onthoudt de 
de Octrooiraad zich van verandering en aanpassing aan 
eigen smaak. 

11. Aan redactionele detailcorrecties (tikfouten, niet 
lopende zinnen, weggevallen woorden, letters of lees
tekens, enz.) wordt geen tijd besteed. Voor zover der
gelijke onvolkomenheden opvallen bij het doorlezen der 
stukken, worden zij in het „werkexemplaar" (zie punt 
12) gecorrigeerd; ook het Bureau Openbaarmakingen 
kan ter gelegenheid van de controle op de bij M30 mee 

snden stukkei 
der veel moeite corrigeren. 
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12. De Administratie van de Octrooiraad draagt zorg i 
dat er steeds in het dossier van een aanvrage als „werk-
exemplaar" een bijgewerkt samenhangend geheel van de 
geldende stukken aanwezig is. De Administratie zal daar
in nieuwe bladzijden of inlassen voor conclusies, in
leiding en (figuur)beschrijving invoegen en vervallen 
bladzijden of passages verwijderen of doorhalen en van 
gemachtigde in de vorm van een lijstje ontvangen detail
correcties ter plaatse inwerken. In dit „werkexemplaar" 
kunnen voorbereider en afdeling eveneens hun opval
lende detailcorrecties aanbrengen. 

Zweden bekrachtigt verdragen inzake de 
industriële eigendom. 

Zweden heeft het Verdrag tot oprichting van de 
Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom {Bij
blad bij de De Industriële Eigendom 1967, blz. 208) be
krachtigd. 

Zweden heeft aan het vereiste van art. 14, lid 2 van het 
Verdrag voldaan, door gelijktijdig te bekrachtigen: 

— de Stockholmse tekst van het Unieverdrag tot be
scherming van de industriële eigendom, met de beperking 
van art. 20, lid 1 onder b) i) van die tekst, die het moge
lijk maakt te bepalen, dat de bekrachtiging niet van toe
passing is op de artikelen 1-12, 

— en de Stockholmse tekst van het Verdrag tot be
scherming van werken van letterkunde en kunst, met uit
zondering van de artikelen 1-20 en met een verklaring 
dat het Protocol betreffende de ontwikkelingslanden kan 
worden toegepast op de werken waarvan Zweden het 
land van oorsprong is. 

Dit is medegedeeld in het internationale tijdschrift La 
Propriété industrielle (Genève) oktober 1969, blz. 283. 

Het Verdrag tot oprichting van de Wereldorganisatie 
voor de intellectuele eigendom treedt in werking na ver
loop van drie maanden nadat tien landen die lid zijn van 
de Unie tot bescherming van de industriële eigendom en 
zeven landen die lid zijn van de Unie tot bescherming 
van werken van letterkunde en kunst, hun oorkonde van 
bekrachtiging of toetreding hebben nedergelegd. 

Zweden heeft ook het Unieverdrag tot bescherming 
van de industriële eigendom zoals te Stockholm op 14 
juli 1967 herzien (Bijblad l.E. 1967, blz. 203) bekrach
tigd, met de verklaring dat zijn bekrachtiging niet van toe
passing is op de artikelen 1-12. 

Zweden is op 1 juli 1952 toegetreden tot de Londense 
tekst van het Unieverdrag en blijft voorlopig door die 
tekst gebonden. De Stockholmse tekst van het Uniever
drag treedt in werking na verloop van drie maanden na de 
nederlegging van de tiende oorkonde van bekrachtiging of 
toetreding. Nederland heeft de Lissabonse en de Stock
holmse teksten van het Unieverdrag wel ondertekend, 
maar is er nog niet door toetreding onderscheidenlijk be
krachtiging bij aangesloten. In de betrekkingen van 
Zweden met Nederland en de andere landen waarvoor de 
Lissabonse tekst van het Unieverdrag nog niet geldt, blijft 
voorlopig de Londense tekst van kracht. 

Zweden heeft eveneens de Overeenkomst van Nice in
zake de internationale classificatie van de waren en dien
sten voor de inschrijving van merken, zoals te Stockholm 
op 14 juli 1967 herzien, bekrachtigd. 

Zweden heeft op 28 juli 1961 de oorspronkelijke tekst 
van de Overeenkomst van Nice (Bijblad l.E. 1957, blz. 
118) bekrachtigd. De Stockholmse tekst van die Over
eenkomst treedt in werking na verloop van een maand 
na de nederlegging van de tiende oorkonde van bekrach
tiging of toetreding. 

Personeel. 

Bevorderd. 

Bij beschikkingen van de Minister van Economische 
Zaken van 10 november 1969, nrs Pers./57 en 58, zijn 
de onderstaande ambtenaren bij het Bureau voor de In
dustriële Eigendom te rekenen van 1 juli 1969 bevorderd 
tot de rang vermeld achter hun naam: 

TJ . VIERSEN, administratief ambtenaar C Ie klasse; 
D. A. DE ROOIJ, administratief ambtenaar C 2e klasse. 

Beëindiging van dienstverband. 

Aan de heer K. KRAMER, administratief ambtenaar C 
2e klasse in vaste dienst bij het Bureau voor de Indus
triële Eigendom, is op zijn verzoek wegens het bereiken 
van de pensioengerechtigde leeftijd, met ingang van 
1 januari 1970 eervol ontslag verleend (beschikking van 
de Minister van Economische Zaken van 30 september 
1969, nr Pers./51). 

Aan de heer A. G. VAN GOOL, schrijver A in vaste 
dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is op 
zijn verzoek met ingang van 15 december 1969 eervol 
ontslag verleend (beschikking van de Minister van Eco
nomische Zaken van 22 oktober 1969, nr Pers./55). 

Aan mevrouw L. A. M. ZWEEKHORST-NOUWENS, 
schrijver in vaste dienst bij het Bureau voor de Indus
triële Eigendom, is op haar verzoek met ingang van 
1 december 1969 eervol ontslag verleend (beschikking 
van de Minister van Economische Zaken van 22 oktober 
1969, nr Pers./54). 

Register van octrooigemachtigden. 

De Voorzitter van de Octrooiraad maakt bekend, dat 
de heer Ir R. VAN ZALINGE, wonende te Rozendaal (Gld.), 
op 7 november 1969 in bovengenoemd register is inge
schreven en voorts dat de inschrijving van de heer Ir 
A. VAN DEN BERG te Waalre in verband met zijn over
lijden op 28 september 1969 in het register is door
gehaald. 

Examen voor octrooigemachtigde. 

Na gehouden examen is het diploma van octrooige
machtigde uitgereikt aan de heren Ir F. W. P. VAN DUN 
te Delft en Ir J. H. GROENENBERG te Riethoven. Eén can-
didaat werd afgewezen. 

Erkenning van een tentoonstelling. 

De tentoonstelling die de R.A.I.-Gebouw N.V. te Am
sterdam onder de naam „Internationale Brandweerten
toonstelling 1970" van 8 tot en met 13 juni 1970 in het 
R.A.I.-gebouw te Amsterdam zal houden, is erkend als 
een tentoonstelling in de zin van artikel 8 van de Rijks-
octrooiwet (Stb. 1968, 586) (beschikking van de Staats
secretaris van Economische Zaken van 7 november 1969, 
nr 769/11016 MKVO/O, D.G. voor het Midden- en 
Kleinbedrijf en Toerisme). 
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N E C R O L O G I E 

In memoriam Ir 

Na afsluiting van zijn studie aan de Technische Hoge
school in Delft trad AART VAN DEN BERG op 15 augustus 
1927 als electrotechnisch ingenieur in dienst bij de Oc
trooiafdeling van de N.V. Philips. 

Van het begin af aan wijdde hij zijn aandacht in 
hoofdzaak aan de octrooiproblemen van twee technische 
sectoren, en wel de bouwelementen en de speciale buizen. 
Vooral de röntgenbuizen en de daarmede samenhangende 
röntgenapparaten hadden zijn bijzondere interesse. In 
nauwe samenwerking met de uitvinders in de verschil
lende laboratoria slaagde hij er in een voor de onder
neming in haar onderhandelingen met derden belang
rijke octrooipositie voor het röntgengebied op te bouwen. 
De daarbij verworven kennis op buizengebied wist hij 
met veel succes toe te passen bij de opkomst van de 
kathodestraalbuizen voor televisiedoeleinden. In latere 
jaren concentreerde hij zich voornamelijk op de televisie-
opneembuizen en de röntgenbeeldversterkers. 

Hij had een levendige belangstelling voor het juiste 
gebruik van de Nederlandse taal, hetgeen tot uiting 

Nr 129. President Arrondissements-Rechtbank 
te Rotterdam, 28 november 1967. 

(condenswater profiel) 
(Mr J. G. L. Reuder) 

Art. 30 Rijksoctrooiwet. 
Octrooi 89.504 - materiële uitleg. 
Sommige profielen van gedaagde maken inbreuk op 

het octrooi van eiseres. 
Ter zitting van 3 augustus 1967 hield de President de 

verdere behandeling aan teneinde het deskundig oordeel 
te vernemen van Ir G. J. Koelewijn, Lid van de Octrooi-
raad. Deze bracht op 2 november 1967 een schriftelijk 
rapport uit, naar aanleiding waarvan de raadsman van 
gedaagden bij brief van 9 november 1967 een aantal 
vragen aan de deskundige heeft geformuleerd. 

De behandeling werd hervat ter zitting van 13 novem
ber 1967, waar voornoemde deskundige tevens als getuige 
werd gehoord. 

Het verweer van gedaagden, dat de geoctrooieerde pro
fielen al enige jaren in Nederland in het verkeer waren 
gebracht, zonder dat eiseres daartegen in kort geding is 
opgetreden en dat daarover een procedure door de ge
wone Rechter wordt gevoerd, zodat eiseres thans geen 
beroep kan doen op onverwijlde spoed, wordt verworpen, 
nu voldoende aannemelijk is gemaakt, dat gedaagden in
breuk hebben gepleegd. 

Knaap N.V. te Groningen, eiseres in kort geding, pro
cureur Mr G. de Groot, advocaat Mr T. Schaper, 

tegen 
Alcodex te Amsterdam, c.s., gedaagden in kort geding, 

procureur Mr B. J. Pot, advocaat Mr R. Laret. 

De President, enz. 
IN RECHTE: 

Overwegende, dat als erkend of niet gemotiveerd weer
sproken tussen partijen vaststaat: 

dat eiseres is houdster van het Nederlands octrooi no. 
89.504 haar op 17 oktober 1958 verleend voor een 
„profiel voor plaatsing op de dorpel of onderregel van 

A. van den Berg. 

kwam in het feit, dat hij gedurende vele jaren lid en 
secretaris van de Interne Taaicommissie was. 

Zijn grote zin voor vrijheid en sociale gerechtigheid 
bracht hem gedurende de oorlogsjaren in conflict met de 
bezettende macht, waardoor hij bijna drie jaren in con
centratiekampen doorbracht. Ondanks het daar doorstane 
leed slaagde hij er na zijn bevrijding met grote wilskracht 
in zich weer vrij spoedig aan het normale leven aan te 
passen. 

Vele jongeren en ook zij die later met hem samen
werkten in zijn hobby, het amateurtoneel, waren zich dan 
ook niet of nauwelijks bewust van deze zeer moeilijke 
periode in zijn leven. 

Eind 1963 ging Ir A. VAN DEN BERG, die enige jaren 
tevoren benoemd was tot adjunct-secretaris van de N.V. 
Philips, met pensioen na een octrooicarrière, waarin hij 
zich mede door zijn prettig en eenvoudig optreden bij 
jong en oud zeer veel vrienden had gemaakt. 

Eindhoven, 1 december 1969. 
' Dr J. W. SCHUTTEVAER. 

een houten raamkozijn, voorzien van afvoeropeningen 
voor condenswater", van welk octrooi de conclusie luidt 
als in de dagvaarding omschreven; 

O., dat eiseres, voorts stellende, dat gedaagden inbreuk 
plegen op voormeld octrooi, in kort geding vordert, dat 
aan gedaagden worde gelast een dergelijke inbreuk na te 
laten; 

0., dat gedaagden zich tegen toewijzing van deze vor
dering hebben verzet, als verweer aanvoerende: 

a) dat de drie door hen in het verkeer gebrachte pro
fielen, afgebeeld in de advertentie van „Alcodex" in het 
tijdschrift „Cobouw" van 19 juli 1967, geen inbreuk 
maken op het Nederlands octrooi no. 89.504; 

b) dat dergelijke profielen al enige jaren in Nederland 
in het verkeer worden gebracht, zonder dat eiseres daar
tegen in kort geding is opgetreden; 

dat daarover een procedure voor de gewone rechter 
wordt gevoerd; 

dat eiseres thans geen beroep kan doen op onverwijlde 
spoed om maatregelen in kort geding te verkrijgen; 

Overwegende dienaangaande: 
dat door de verklaring van de deskundige Ir G. J. 

Koelewijn ter terechtzitting, in verband met de inhoud 
van het door hem uitgebrachte rapport naar Ons aan
vankelijk oordeel voldoende aannemelijk is gemaakt, dat 
gedaagden inbreuk hebben gepleegd op het octrooi van 
eiseres; 

dat onder deze omstandigheden eiseres er groot belang 
bij heeft, dat ten spoedigste aan deze inbreuk een einde 
komt; 

dat op grond van een en ander de door eiseres in kort 
geding ingestelde vordering in beginsel toewijsbaar is; 

dat evenwel mede ter voorkoming van nodeloze ver
wikkelingen het dictum van dit vonnis enigszins dient te 
worden beperkt; 

dat immers Ir Koelewijn de drie hiervoor sub a) ver
melde „Alcodex-profielen" heeft onderzocht en Wij op 
grond van diens voormelde rapport en verklaring ter 
terechtzitting voorshands van oordeel zijn, dat het profiel 
door hem aangeduid als „Alcodex III binnen" geen in
breuk maakt op het octrooi van eiseres en dat dit evenmin 

J U R I S P R U D E N T I E 
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het geval is met het profiel „Alcodex III buiten" — waar
van een tekening bij voormeld rapport is gevoegd — 
wanneer daarvan het gedeelte t - x zou zijn weggenomen; 

RECHTDOENDE IN KORT GEDING: 

Gelasten gedaagden elke handeling, welke inbreuk 
maakt op het Nederlands octrooi no. 89.504 van eiseres 
voortaan na te laten, met dien verstande, dat deze last 
niet geldt voor handelingen met betrekking tot de voor
melde profielen: 

a) „Alcodex III binnen"; 
b) „Alcodex III buiten", waaraan het gedeelte t - x 

ontbreekt. 
Veroordelen gedaagden om aan eiseres te betalen een 

dwangsom van f 10.000,— voor elke handeling in strijd 
met voormelde last. 

Verklaren dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voor
raad. 

Ontzeggen het meer- of anders gevorderde. 
Veroordelen gedaagden in de kosten van dit geding, tot 

op deze uitspraak aan de zijde van eiseres begroot op 
f 1.888,75 aan verschotten en f520,— aan salaris, om
zetbelasting inbegrepen. Enz. 

Nr 130. Gerechtshof te Amsterdam, Vierde Kamer, 
25 oktober 1968. 

( condenswaterprofielen ) 
President: Mr J. H. P. E. Mijnssen; 

Raden: Mrs A. W. Kamminga en A. W. Thöne. 

Art. 43, lid 2 Rijksoctrooiwet. 
Vordering tegen de octrooihouder tot intrekking van 

een exploit, gericht aan de afnemer van eiseres-appellante. 
De afnemer van eiseresse bood in een advertentie vier 

verschillende condenswaterprofielen aan volgens daarbij 
opgenomen tekeningen. Daarom mocht de octrooihouder 
aannemen, dat bedoelde afnemer zulke profielen zou 
leveren, zodat er gegronde reden was voor het uitbrengen 
van een deurwaardersexploit als bedoeld in art. 43, lid 2 
Rijksoctrooiwet. 

De vennootschap onder firma Alcodex te Amsterdam, 
appellante, procureur Mr P. F. C. de Geer, advocaat 
Mr R. Laret, 

tegen 
Knaap N.V. te Groningen, geïntimeerde, procureur 

Mr J. C. Schultsz, advocaat Mr T. Schaper. 

a) President Arrondissements-Rechtbank te Amster
dam, 26 maart 1968 (Mr U. W. H. Stheeman). 

De President, enz. 
Alcodex stelde in dit exploit: 

1. dat eiseres, verder te noemen „Alcodex", haar 
bedrijf maakt van het verhandelen van uit alu
minium vervaardigde bouwmaterialen, waaronder 
aluminium condenswaterprofielen, bestemd voor 
plaatsing in een houten raamkozijn en dienende voor 
het opvangen en afvoeren van condenswater, dat 
zich aan de binnenzijde van vensterruiten pleegt te 
vormen; 

2. dat gedaagde, verder te noemen „Knaap", is 
de houdster en de eigenares van een onder dagteke
ning zeventien oktober negentienhonderd acht en 
vijftig en onder nummer 89.504 verleend Nederlands 
octrooi voor: profiel voor plaatsing op de dorpel of 
onderregel van een houten raamkozijn, voorzien van 
afvoeropeningen voor condenswater; 

3. dat van voormeld octrooi de conclusie luidt 
als volgt: 

Profiel voor plaatsing op de dorpel of onderregel 
(1) van een houten raamkozijn, met een naar boven 
open U-vormig deel (2, 3) waarin de onderrand 
van de glasruit (4) kan worden opgenomen, een 
naar beneden gericht been (5) evenwijdig aan de 
benen van het U-vormige deel (2, 3) welk been (5) 
ten opzichte van het binnenbeen (2) van het U-vor
mige deel (2, 3) zover is verschoven, dat bij plaat
sing van dit been (5) in de sponning van de dorpel 
of regel (1) de binnenzijde van de glasruit (4) en 
deze sponning in één vlak komen te liggen en in 
welk been (5) waterdoorlaatopeningen (6) zijn 
aangebracht vlak boven een naar binnen gericht hel
lend deel (7) , dienende voor het opvangen van con
denswater, welk deel bestemd is om op de dorpel of 
regel (1) te dragen. 

4. dat Alcodex met de naamloze vennootschap 
H. J. van der Rijn N.V., gevestigd te Amsterdam, 
verder te noemen „van der Rijn", een overeenkomst 
heeft gesloten uit krachte waarvan van der Rijn van 
Alcodex zou afnemen en verder verkopen van Alco
dex afkomstige condenswaterprofielen en wel in 
twee uitvoeringen, te weten één voor buitenbeglazing 
en één voor binnenbeglazing, terwijl beide vormen in 
twee breedtes zouden worden aangeboden, te weten 
één met een glasvatting van zeven millimeter en één 
met een glasvatting van tien millimeter; 

5. dat van der Rijn de hiervoor bedoelde pro
fielen ten verkoop heeft aangeboden, onder andere 
door het plaatsen van een advertentie in het op zes 
januari negentienhonderd acht en zestig verschenen 
nummer van het blad „Cobouw"; 

6. dat Knaap op zestien januari negentienhon
derd acht en zestig aan van der Rijn heeft doen be
tekenen een exploit als bedoeld in art. 43 lid 2 der 
Octrooiwet 1910, waarbij Knaap aan van der Rijn 
deed aanzeggen dat aan Knaap was gebleken, dat 
van der Rijn profielen als in voormeld octrooi ver
meld (althans waarin het wezen der geoctrooieerde 
uitvinding was toegepast) in of voor haar bedrijf 
vervaardigde, verhuurde, afleverde, alsmede voor 
een of ander in voorraad had en/of gebruikte; 

7. dat Knaap bij voormeld exploit van der Rijn 
voorts wees op de naar het oordeel van Knaap be
staande strijd tussen voormelde handelingen van Van 
der Rijn en het vorengenoemd octrooi van Knaap en 
tenslotte van der Rijn sommeerde om die meerge
noemde handelingen onmiddellijk stop te zetten; 

8. dat van der Rijn daarop aan Alcodex heeft 
medegedeeld niet tot afname der voormelde con
denswaterprofielen van Alcodex te zullen overgaan 
en die profielen niet verder te zullen verkopen, zo
lang niet zou zijn komen vast te staan, ofwel dat de 
door Knaap in het voormelde exploit geuite rechts-
pretentie ongegrond was, ofwel de door de Wet aan 
een exploit als vorenbedoeld verbonden rechtsge
volgen van der Rijn niet meer zouden bedreigen; 

9. dat Alcodex derhalve door het voormelde ex
ploit een belangrijke afzetmogelijkheid harer con
denswaterprofielen moet derven en mitsdien belang
rijke inkomsten en winsten haar ontgaan, nu ge
ruime tijd gemoeid zal zijn met het verkrijgen van 
onherroepelijke rechterlijke uitspraken, waarbij de 
door Knaap in het exploit geuite octrooi-pretenties 
voor ongegrond worden verklaard, ook al hebben 
zowel Alcodex als van der Rijn ten spoedigste stap
pen tot het verkrijgen van zodanige rechterlijke uit
spraken ondernomen; 
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10. dat de condenswaterprofielen die van der 
Rijn van Alcodex zou afnemen en verder verkopen 
niet zijn profielen, vallende onder de beschermings-
omvang van het octrooi van Knaap, zodat Alcodex 
de vorenaangeduide nadelen ten onrechte lijdt; 

11. dat immers — behoudens verder nog aan
wezige verschillen —• die laatstbedoelde condens
waterprofielen niet zijn voorzien van een naar be
neden gericht been, dat bij plaatsing in de sponning 
van de dorpel of regel van een houten raamkozijn de 
binnenzijde van de glasruit en deze sponning in één 
vlak doet komen te liggen; 

12. dat één der wezenskenmerken van de uitvin
ding beschermd door het aan Knaap verleende Ne
derlandse octrooi no. 89.504, erin is gelegen, dat 
het volgens het octrooi uitgevoerde profiel is voor
zien van een naar beneden gericht been, als hiervoor 
omschreven; 

13. dat derhalve in kort geding voorlopig kan 
worden geoordeeld, dat de door Knaap bij voormeld 
exploit jegens van der Rijn geuite pretentie onge
grond is, en Alcodex recht en gezien de ernstige 
schade, die Alcodex lijdt, spoedeisend belang geeft 
als onmiddellijke voorziening bij voorraad te vor
deren, dat na te melden maatregel jegens Knaap zal 
worden bevolen; 

14. dat daarenboven het uitbrengen van voor
meld exploit door Knaap aan van der Rijn was een 
handelen van Knaap in strijd met hetgeen haar in 
het maatschappelijk verkeer jegens Alcodex betaam
de en mitsdien onrechtmatig; 

15. dat immers tussen Alcodex en Knaap een 
kort geding is gevoerd voor de President der Arron
dissementsrechtbank te Rotterdam, welk kort geding 
is geëindigd met een op acht en twintig november 
negentienhonderd zeven en zestig gewezen vonnis, 
waarin beide partijen hebben berust; 

16. dat bij dit vonnis en met name in een aan dat 
vonnis ten grondslag liggend, in het vonnis over
genomen en door de President voornoemd tot zijn 
oordeel gemaakt, deskundig advies is beslist, dat een 
wezenlijk kenmerk van de door het octrooi van 
Knaap beschermde uitvinding daarin is gelegen, dat 
een volgens die uitvinding vervaardigd profiel voor
zien moet zijn van een zich benedenwaarts uitstrek
kend been, dat bij aanslaan het vereiste stroken ( = 
het in een vlak liggen van ruit en sponning) ver
zorgt; 

17. dat Knaap zich naar dit, door haarzelf uit
gelokte en ook voor haar geldende, voorlopig oor
deel van de President te Rotterdam had dienen te 
gedragen en het voor onbetamelijk moet worden ge
houden dat Knaap door een niet alleen op een on
juiste pretentie berustend, doch ook met het voor
melde oordeel in strijd zijnd exploit een afnemer van 
Alcodex heeft getracht te bewegen en ook heeft be
wogen om haar aankopen bij Alcodex te staken; 

18. dat de handeling van Knaap, die Alcodex 
aanleiding heeft gegeven het onderhavig kort geding 
tegen Knaap aanhangig te maken, door Knaap is 
gepleegd te Amsterdam, terwijl de maatregel, die 
door Alcodex tegen Knaap wordt gevorderd te Am
sterdam zal moeten worden tenuitvoer gelegd, op al 
welke gronden de President der Arrondissements
rechtbank te Amsterdam bevoegd geacht moet wor
den van de onderhavige vordering kennis te nemen; 

Op deze gronden vorderde Alcodex dat de President bij 
vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Knaap zou veroordelen: 

1. om aan de naamloze vennootschap H. J. van 
der Rijn N.V. voornoemd, terstond bij exploit aan 
te zeggen, dat het aan die vennootschap op zestien 
januari negentienhonderd acht en zestig uitgebracht 
exploit, wordt ingetrokken; 

2. om het uitbrengen van verdere exploiten van 
gelijke of soortgelijke inhoud als het hiervoor ver
melde exploit na te laten; 

3. om aan Alcodex ten titel van dwangsom een 
bedrag van f 1.000,— (eenduizend gulden) voor 
iedere dag dat zij het sub ten eerste en van 
f 25.000,— (vijf en twintig duizend gulden) voor 
iedere maal, dat zij het sub ten tweede bedoelde 
bevel niet zou nakomen, alles kosten rechtens. Enz. 

IN RECHTE: 

Overwegende dat voor gedaagde reden is geweest aan 
eiseres het in punt 6 der dagvaarding vermelde deurwaar-
dersexploit overeenkomstig artikel 43 (2) der Octrooiwet 
te doen betekenen, de in punt 5 vermelde advertentie, 
waarvan een exemplaar in het geding is gebracht; 

dat Wij de in die advertentie voorkomende afbeel
dingen tot uitgangspunt van Onze beslissing zullen 
nemen, omdat Ons ander voldoende houvast voor de 
fabrikaten die eiseres door H. J. van der Rijn N.V. te 
Amsterdam onbelemmerd op de Nederlandse markt wil 
verhandelen, ontbreekt; 

O. dat eiseres voor haar standpunt verwijst naar het
geen in een kort geding voor de President van de Rot
terdamse Rechtbank is voorgevallen en beslist; dat 
blijkens een Ons overgelegde grosse van het vonnis in 
kort geding van gemelde President de in de zaak ge
hoorde deskundige Ir G. J. Koelewijn op een vraag van 
Mr Laret of het profiel III buiten nog inbreukmakend 
zou zijn, wanneer het gedeelte t - x zou zijn weggenomen, 
heeft geantwoord, dat hij een dergelijk profiel niet in
breukmakend vindt, omdat daarbij de aanslag is weg
gevallen, en op grond daarvan de President heeft beslist 
dat de door hem gegeven last om elke handeling welke 
inbreuk maakt op het onderwerpelijke octrooi van eiseres 
na te laten, niet geldt voor „Alcodex III buiten", waaraan 
het gedeelte t - x ontbreekt; 

O. dat evenwel op de afbeeldingen van de advertentie 
het gedeelte t - x niet ontbreekt, doch daarop wel degelijk 
een benedenwaarts gericht been voorkomt en zelfs zo ver 
naar beneden gericht, dat het de aanslagfunctie zeer wel 
lijkt te kunnen vervullen; dat trouwens, zo in de afge
beelde stand het been die functie niet meer of niet meer 
voldoende zou blijken te kunnen vervullen, te verwachten 
valt, dat het door of vanwege eiseres dan wel de afnemer 
(weer) zo ver naar beneden zal worden gebogen, dat het 
zijn genoemde functie (her)krijgt; 

O. dat Wij derhalve de verwijzing door eiseres voor 
haar standpunt naar bedoeld vonnis ondeugdelijk achten 
en Ons voor enig ingrijpen als door haar verlangd geen 
grond aanwezig voorkomt; 

RECHTDOENDE: 

Weigeren de gevraagde voorzieningen; 
Verwijzen eiseres in de kosten van dit geding, tot aan 

deze uitspraak aan gedaagdes zijde begroot op f 400,— 
(VIERHONDERD GULDEN); enz. 

b) Het Hof, enz. 

IN RECHTE: 

Overwegende dat de door Alcodex opgeworpen grieven 
luiden: 

grief 1: 
in het vonnis waarvan beroep overweegt en be

slist de President dat de afbeeldingen, voorkomend 
in de advertentie in het op zes januari negentienhon-
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derd acht en zestig verschenen nummer van het blad 
„Cobouw", tot uitgangspunt zijner beslissing moet 
worden genomen omdat ander voldoende houvast 
voor de fabrikaten, die eiseres door H. J. van der 
Rijn N.V. te Amsterdam onbelemmerd op de Neder
landse markt wil verhandelen, ontbreekt, zulks ten 
onrechte: 

a. omdat het uitgangspunt voor de op de vor
dering van eiseres te nemen beslissing niet dient te 
worden gezocht in de vaststelling of gedaagde op 
zestien januari negentienhonderd acht en zestig al 
dan niet gegronde redenen had om aan H. J. van der 
Rijn N.V. een exploit als bedoeld in artikel 43 der 
Octrooiwet 1910 te doen betekenen, doch uitsluitend 
in de vaststelling of eiseres ten tijde van dit geding 
in eerste aanleg inleidende dagvaarding al dan niet 
gegronde redenen had van gedaagde de intrekking 
van dat exploit te verlangen; 

b. omdat eiseres naast de ten processe overge
legde afbeeldingen als hiervoor aangeduid, tevens ten 
processe had overgelegd en in het geding gebracht 
monsters van de condenswaterprofielen, die zij door 
H. J. van der Rijn N.V. te Amsterdam onbelemmerd 
op de Nederlandse markt wil verhandelen en terzake 
van welke profielen H. J. van der Rijn N.V. de voor
melde advertentie in het blad „Cobouw" had ge
plaatst, zodat niet de afbeelding doch de ten verkoop 
aangeboden profielen zelve althans naast de afbeel
ding mede de ten verkoop aangeboden profielen 
zelve, uitgangspunt voor de op eiseresses vordering 
te nemen beslissing hadden dienen te vormen; 

grief 2: 
in het vonnis waarvan beroep overweegt en beslist 

de President dat het gedeelte t - x van het profiel 
— waaromtrent de in een vorig kort geding tussen 
partijen gehoorde deskundige Ir G. J. Koelewijn 
heeft verklaard, dat hij een profiel waarvan dat ge
deelte was weggenomen niet inbreukmakend achtte, 
omdat daarbij de aanslag was weggevallen en welk 
oordeel door de President toen tot het Zijne was 
gemaakt — op de afbeeldingen van de advertentie 
niet ontbreekt, doch dat daarop wel degelijk een be-
nedenwaarts gericht been voorkomt en zelfs zover 
naar beneden gericht, dat het de aanslagfunctie zeer 
wel lijkt te kunnen vervullen op grond van welke 
overweging en beslissing de President aan eiseres de 
door haar gevraagde voorziening heeft geweigerd, 
zulks ten onrechte: 

a. omdat de door eiseres ten processe overge
legde monsters van de profielen, die zij door H. J. 
van der Rijn N.V. in Nederland onbelemmerd wil 
doen verkopen, niet waren voorzien van een zo ver 
naar beneden gericht been, dat het de aanslagfunctie 
zou kunnen vervullen, zodat de President, ook al 
nam hij de afbeelding in de advertentie tot uitslui
tend uitgangspunt Zijner beslissing, niet op de enkele 
grond, dat op die afbeelding een benedenwaarts ge
richt been voorkomt, dat de aanslagfunctie lijkt te 
kunnen vervullen, tot afwijzing van eiseresses vorde
ring had mogen besluiten; 

b. omdat 1), de deskundige Ir G. J. Koelewijn in 
zijn vorenaangeduide, in het voormelde tevoren tus
sen partijen in kort geding gewezen vonnis over
genomen, deskundig advies desgevraagd mede heeft 
verklaard, dat een niet stroken van het profiel met 
een afstand van vier millimeter het profiel niet in
breukmakend op het octrooi zou doen zijn, terwijl 
2), de aanslag die het op de afbeelding in de adver
tentie naar beneden gerichte been lijkt te kunnen 
vervullen ten hoogste kan zijn een zodanige aanslag, 

dat het profiel vier millimeter binnenwaarts ver
schoven en mitsdien met een afstand van vier milli
meter niet strokend op de dorpel van het kozijn zou 
worden bevestigd, zodat naar de in het voorgaande 
vonnis in kort geding gegeven en ten deze door ge
daagde niet aangevochten uitleg van het octrooi, de 
in de advertentie afgebeelde profielen niet voor in
breukmakend hadden mogen worden gehouden; 

grief 3: 
in het vonnis waarvan beroep overweegt en beslist 

de President dat, zo in de stand, afgebeeld in de 
advertentie, het benedenwaarts gerichte been de aan
slagfunctie niet meer of niet meer voldoende zou 
blijken te vervullen, te verwachten valt, dat het door 
of vanwege eiseres dan wel de afnemer (weer) zo 
ver naar beneden zal worden gebogen, dat het zijn 
genoemde functie (her) krijgt, zulks ten onrechte: 

a. omdat 1), het naar beneden buigen van het 
been, zoals een demonstratie van gedaagde's raads
man ter terechtzitting in eerste aanleg van het onder
havig kort geding mede heeft aangetoond, niet kan 
worden totstandgebracht dan onder beschadiging te
zelfdertijd van het profiel, en 2), het naar beneden 
buigen van het been teneinde de vereiste aanslag van 
het profiel te verkrijgen zodanig zou dienen te ge
schieden, dat over de volle lengte van het profiel de 
juiste aanslag op dezelfde afstand van de sponning 
van het kozijn zou worden verkregen, hetgeen op 
eenvoudige wijze niet valt te verwezenlijken, terwijl 
3), profielen als de onderhavige immer in de spon
ning van een raamkozijn worden geplaatst op een 
zodanige wijze, dat zij een aanslag vinden tegen de 
zijstijlen van het kozijn en door die aanslag een juiste 
plaatsing in het kozijn verkrijgen, die het strokend 
plaatsen van de glasruit in de sponning enerzijds en 
het profiel anderzijds mogelijk maakt, zodat het naar 
beneden buigen van het been van het profiel zowel 
uit hoofde van de daaraan verbonden technische be
zwaren als uit hoofde van de overbodigheid van zo
danige maatregel niet valt te verwachten; 

b. omdat voor de vraag of een bepaald product 
al dan niet inbreuk maakt op een bepaald octrooi 
geenszins beslissend is de omstandigheid of een be
paalde ingreep die het product tot octrooischendend 
zou maken te verwachten valt, doch uitsluitend of 
die ingreep voor het kunnen gebruiken van het pro
duct noodzakelijk, dan wel bij het gebruiken van het 
product de normale gang van zaken is, al hetgeen 
zich ten deze — mede gezien het bij deze grief sub a. 
betoogde — in genendele voordoet, nu het naar be
neden buigen van het been niet noodzakelijk is om 
het profiel van eiseres te kunnen gebruiken en zo
danig terugbuigen evenmin bij het gebruiken van het 
profiel de normale gang van zaken is; 

O. dat de President aan de in de eerste grief bestreden 
overweging heeft laten voorafgaan de vaststelling „dat 
voor gedaagden reden is geweest aan eiseres" (bedoeld is 
kennelijk: aan Van der Rijn) „het in punt 6 der dag
vaarding vermelde deurwaardersexploit overeenkomstig 
artikel 43 (2) der Octrooiwet te doen betekenen, de in 
punt 5 vermelde advertentie, waarvan een exemplaar in 
het geding is gebracht;" 

dat het bestaan van dit verband tussen het uitbrengen 
van het desbewustheidsexploit en de advertentie in hoger 
beroep niet is bestreden en ook reeds in het door Alcodex 
onder 5 en 6 der inleidende dagvaarding gestelde ligt 
opgesloten; 

O. dat in die advertentie door Alcodex en Van der 
Rijn, in ieder geval door laatstgenoemde, aan het het blad 
„Cobouw" lezend publiek onder meer te koop werden 
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aangeboden als „uit voorraad leverbaar" vier verschil
lende aluminium condenswaterprofielen overeenkomende 
met vier in die advertentie opgenomen duidelijke teke
ningen van dwarsdoorsneden; 

O. dat mitsdien Knaap ten tijde van het uitbrengen van 
het exploit tenminste mocht aannamen dat Van der Rijn 
met die afbeeldingen overeenkomende profielen verder 
verkocht, afleverde en tot een en ander in voorraad had, 
zodat het exploit terecht is uitgebracht indien in aan een 
of meer der tekeningen beantwoordende profielen het 
wezen der geoctrooieerde uitvinding van Knaap zou zijn 
toegepast; 

O. dat in verband hiermede de door de President on
dernomen toetsing van de afbeeldingen in de advertentie 
aan het octrooi kon dienen tot beantwoording van de in 
deze procedure door Alcodex aan de orde gestelde vraag 
of zij ten tijde der inleidende dagvaarding gegronde 
reden had van Knaap intrekking van het exploit te ver
langen; 

dat toch Alcodex in de inleidende dagvaarding zelf 
ervan uit is gegaan dat zij de profielen die Van der Rijn 
in de advertentie te koop aanbood door deze wil doen 
verkopen en Alcodex in een later stadium van het geding 
niet heeft gesteld dat zij alleen van de geadverteerde af
wijkende profielen met inschakeling van Van der Rijn 
zou willen verhandelen; 

dat ook afgezien hiervan, zolang het tegendeel niet 
aannemelijk is gemaakt, moet worden verwacht dat Al
codex en Van der Rijn, wanneer de dreiging van het ex
ploit zou wegvallen, aan de advertentie beantwoordende 
profielen zullen blijven verhandelen; 

O. dat derhalve Alcodex geheel ten onrechte aanvoert 
dat de President niet de afbeeldingen in de advertentie 
maar door haar in het geding gebrachte monsters als uit
gangspunt voor zijn beslissing had moeten nemen; 

O. dat ook geen reden bestond bij de beoordeling van 
de door Alcodex ingestelde vordering naast de advertentie 
bedoelde monsters mede te betrekken, omdat deze mon
sters, voorzover aan de afbeeldingen beantwoordend, de 
beslissing niet — althans niet ten gunste van Alcodex — 
konden beïnvloeden, terwijl, voorzover van de tekeningen 
afwijkende monsters zijn overgelegd, daaruit niet kan 
worden afgeleid dat Alcodex ervan heeft afgezien met 
inschakeling van Van der Rijn de geadverteerde profielen 
te verhandelen, zulks te minder daar is gesteld noch ge
bleken dat het in de advertentie aan het bouwkundig pu
bliek gedane aanbod op enigerlei wijze is ingetrokken; 

O. dat derhalve de eerste grief faalt; 
O. dat hetgeen met betrekking tot de eerste grief is 

overwogen aanstonds meebrengt, dat het in onderdeel a 
van de tweede grief met een beroep op de door Alcodex 
ten processe overgelegde monsters tegen de in die grief 
bestreden overweging ingebrachte bezwaar moet worden 
verworpen; 

O. dat onderdeel b van de tweede grief evenmin op
gaat, omdat de aanslag, die het in de bovenste afbeelding 
van de advertentie voorkomende naar beneden gerichte 
been lijkt te kunnen vervullen, geenszins is een zodanige 
aanslag dat het profiel vier millimeter binnenwaarts ver
schoven en met een dienovereenkomstige afstand niet-
strokend op de dorpel van het kozijn zou worden beves
tigd, maar een aanslag die mee zou brengen dat het 
profiel met een aanmerkelijk geringere binnenwaartse 
verschuiving en mitsdien in veel geringere mate onzuiver-
strokend op de dorpel van het kozijn zou worden be
vestigd, welke geringere onzuiverheid in het stroken, naar 
het door Alcodex ten deze als maatstaf aangehouden — 
meer in het bijzonder in productie D.IV vervatte — oor
deel van de deskundige Koelewijn, juist niet tot gevolg 
heeft dat de aanslag niet meer redelijk bruikbaar zou 
zijn en dat het profiel als niet-inbreukmakend op het 
onderhavige octrooi zou moeten worden aangemerkt; 

O. dat de in de eerste en de tweede grief vergeefs be
streden overwegingen van de President de afwijzende be
slissing zelfstandig dragen, weshalve de derde grief, die 
is gericht tegen een overweging ten overvloede, immers 
gegeven voor het geval — anders dan de President aan
nam — het been in de afgebeelde stand de aanslagfunctie 
niet zou kunnen vervullen, geen behandeling meer be
hoeft; 

RECHTDOENDE: 

Bekrachtigt het vonnis waarvan beroep; 
Veroordeelt appellante in de kosten van het hoger be

roep, aan de zijde van geïntimeerde tot dusver begroot op 
f 50,— aan gedingrecht en f 1260,— aan salaris, omzet
belasting inbegrepen; enz. 

Nr 131. Arrondissements-Rechtbank te Amsterdam, 
Derde Kamer B, 15 mei 1968. 

(xanthinoli nicotiuas) 

President: Mr C. J. G. H. van Lom-van Marie; 
Rechters: Mrs J. K. Franx en L. H. Schimmelpenninck. 

Octrooi 103.369. 
Art. 43 Rijksoctrooiwet. 
Gedaagde bestrijdt, dat de stof bereid volgens octrooi 

103.369 nieuw is en stelt geheel subsidiair, dat de door 
haar verhandelde stof met toepassing van het door haar 
naar voren gebrachte procédé is bereid. Volgens haar 
moet dit leiden tot een bewijsopdracht aan eiseres, opdat 
wordt onderzocht of de pretentie van de nieuwheid van 
de stof gegrond is. 

De Rechtbank verwerpt deze stelling, nu immers aan 
de Rechter de beslissing is over de vraag welk onderdeel 
van het verweer ten gronde het eerst voor nader onder
zoek in aanmerking komt. 

Deskundigen brengen een rapport uit en vullen dit op 
verzoek van partijen en buiten de aan hen door de Recht
bank verstrekte opdracht om aan. 

Gedaagde erkent daarop de inbreuk, waarop de Recht
bank de vordering toewijst. 

Fa. Johann A. Wülfing te Dusseldorp, eiseres, procu
reur Mr J. Martin Muller, 

tegen 
Nogepha N.V. te Amsterdam, gedaagde, procureur 

Mr Th. R. Bremer. 

a) Tussenvonnis Arrondissements-Rechtbank te Am
sterdam, Derde Kamer B, 21 december 1966. 

President: Mr J. van Ginhoven; Rechters: Mrs M. B. 
L. M. Regouin en F. C. Cremer. 

De Rechtbank, enz. 
OVERWEGENDE IN RECHTE: 

Als erkend staat vast: 
— dat eiseres is gerechtigd tot het Nederlandse octrooi 

no. 103.369, hiervoor nader omschreven, 
— dat zij op 29 december 1965 met betrekking tot dat 

octrooi het in het tweede lid van artikel 43 der Octrooi-
wet bedoelde deurwaarders-exploit deed uitbrengen, 

— dat gedaagde hier te lande een stof van dezelfde 
structuur als de stof, welke bij toepassing van de in 
evengenoemd octrooi omschreven werkwijze wordt ver
kregen, verhandelt. 

Strijd bestaat daarentegen tussen partijen over de vraag: 
— of die stof nieuw was in de zin van het vierde lid 

van artikel 43 der Octrooiwet op de prioriteitsdatum van 
dat octrooi, 
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— of de door gedaagde bij antwoord overgelegde 
werkwijze onder de beschermingsomvang van eiseresses 
octrooi valt, 

— of de door gedaagde als voormeld hier te lande ver
handelde stof is vervaardigd met toepassing van die werk
wijze. 

De beide eerste vragen worden door eiseres beves
tigend, de laatste vraag wordt door gedaagde ontkennend 
beantwoord. 

Blijkens haar conclusie van antwoord bestrijdt ge
daagde in de eerste plaats eiseresses nieuwheidspretentie 
en verweert zij zich slechts „geheel subsidiair" met een 
beroep op haar stelling dat de door haar verhandelde 
stof met toepassing van het door haar naar voren ge
brachte procédé is vervaardigd. Deze indeling van haar 
verweer zou naar het oordeel van gedaagde ertoe moeten 
leiden dat thans zonder uitstel — door een desbetreffende 
bewijsopdracht aan eiseres — worde onderzocht of die 
nieuwheidspretentie gegrond is. 

Ten onrechte evenwel, nu immers aan de rechter de 
beslissing is over de vraag welk onderdeel van het ver
weer ten gronde het eerst voor nader onderzoek in aan
merking komt. 

In het onderhavige geval vindt de rechtbank termen 
allereerst rechtstreeks te onderzoeken de gegrondheid van 
gedaagdes kernverweer, namelijk dat de door haar ver
handelde stof is vervaardigd met toepassing van een 
wezenlijk andere werkwijze dan die, welke in het aan 
eiseres verleende octrooi wordt beschreven. Te dien einde 
zal moeten komen vast te staan dat het door gedaagde 
naar voren gebrachte procédé deugdelijk is, dus leidt tot 
het ontstaan van de litigieuze stof, en vervolgens dat dit 
procédé valt buiten de bescherming, welke het octrooi 
no. 103.369 aan eiseres verleent. 

Hieromtrent zal de mening van na te noemen deskun
digen worden ingewonnen. Tevens zal spoedshalve aan 
deze deskundigen de vraag worden voorgelegd of het 
door gedaagde naar voren gebrachte procédé uit tech-
nisch-economisch oogpunt voor toepassing op uitgebrei
der schaal in aanmerking komt. Hetgeen partijen verder 
verdeeld houdt, kan, voorzover nodig, later aan de orde 
komen. 

RECHTDOENDE, alvorens verder te beslissen: 

Beveelt een onderzoek door deskundigen omtrent de 
navolgende vragen: 

1) Leidt toepassing van het procédé, beschreven in de 
bijlage van de conclusie van antwoord, tot het ontstaan 
van de stof, bedoeld in het Nederlandse octrooischrift 
no. 103.369? 

2) Indien de vorige vraag bevestigend kan worden 
beantwoord: Is de aan dat procédé ten grondslag liggende 
gedachte wezenlijk dezelfde als die, welke ten grondslag 
ligt aan de werkwijze, beschreven in voormeld octrooi
schrift? 

3) Indien de vorige vraag ontkennend moet worden 
beantwoord: Leent dat procédé zich uit technisch-econo-
misch oogpunt voor toepassing op uitgebreide schaal? 

4) Geeft het onderzoek nog aanleiding tot opmerkin
gen en zo ja tot welke? 

Beveelt, nu partijen over de personen van drie des
kundigen, noch over de persoon van één deskundige ter 
terechtzitting zijn overeengekomen, dat zij deze binnen 
acht dagen na heden zullen noemen door een verklaring 
ter griffie der rechtbank af te leggen, en verstaat dat deze 
personen of deze persoon alsdan als benoemd zullen (zal) 
worden aangemerkt. 

Beveelt dat bij gebreke van zodanige verklaring tot het 
boven bevolen onderzoek zal worden overgegaan door de 
navolgende, bij deze benoemde, deskundigen, met dien 
verstande dat, ingeval partijen eenparig binnen acht 

dagen na heden ter griffie zullen verklaren met een 
onderzoek door één deskundige genoegen te nemen, 
slechts de onder 1. genoemde persoon wordt benoemd: 

1. Professor Dr P. E. Verkade, wonende te 's-Gra-
venhage, 

2. Drs H. W. Thierens, wonende te 's-Gravenhage, 
3. Ir L. W. Kooy, wonende te Delft. 
Bepaalt dat de deskundige(n) de eed zullen (zal) af

leggen voor de kantonrechter te 's-Gravenhage. 
Draagt de deskundige(n) op een schriftelijk bericht in 

te leveren ter griffie dezer rechtbank. 
Verstaat dat de deskundige(n), alvorens de benoeming 

te aanvaarden, van iedere partij storting van een voor
schot van gelijke omvang voor honorarium en verschotten 
zullen (zal) kunnen verlangen. 

Bepaalt dat van dit vonnis hoger beroep slechts zal 
kunnen worden ingesteld tezamen met het eindvonnis. 

b) Eindvonnis. 
OVERWEGENDE TEN AANZIEN VAN DE FEITEN: 

De rechtbank neemt over hetgeen daaromtrent in ge
noemd vonnis werd overwogen. 

Eiseres heeft bij akte een fotocopie van het op 
9 augustus 1967 door de bij dat vonnis benoemde des
kundigen uitgebrachte rapport met bijlagen in het geding 
gebracht. 

Gedaagde heeft daarop bij akte een brief van 28 
september 1967 van Prodotti Chimici E Alimentari te 
Basaluzzo (Italië), de fabrikant van de litigieuze stof, 
aan gedaagde in het geding gebracht en op grond van 
deze brief de bij conclusie van antwoord overgelegde 
beschrijving van de bij de bereiding van deze stof toe
gepaste werkwijze aldus geamendeerd, dat oxydatie met 
waterstofperoxyde door de fabrikant tot stand werd en 
wordt gebracht met behulp van N.-broom-succinimide. 

Eiseres heeft daarna bij akte een fotokopie van een op 
15 februari 1968 door dezelfde deskundigen uitgebracht 
rapport met bijlage in het geding gebracht, waarin dezen 
— op verzoek van partijen en buiten de aan hen door de 
rechtbank verstrekte opdracht om — hun mening hebben 
gegeven over de als hierboven vermeld geamendeerde 
werkwijze. 

Bij deze akte werd voorts door eiseres gepersisteerd. 
Tegelijkertijd heeft gedaagde bij akte het originele 

rapport met bijlage van laatstgenoemde datum in het 
geding gebracht en medegedeeld, dat zij op grond van 
dit rapport haar verweer niet langer handhaaft. 

Partijen hebben vervolgens de stukken overgelegd voor 
het verkrijgen van vonnis. 

De inhoud van alle gedingstukken en producties geldt 
als hier ingevoegd. 

OVERWEGENDE IN RECHTE: 

De rechtbank neemt over hetgeen daaromtrent in ge
noemd tussenvonnis werd overwogen. 

Bij na te noemen veroordeling moet ervan worden uit
gegaan, dat met betrekking tot de door eiseres aan ge
daagde verweten handelingen alleen is komen vast te 
staan, dat gedaagde de litigieuze stof hier te lande ver
handelt. Enz. 

Voor het overige ligt de niet langer weersproken vor
dering voor toewijzing gereed. 

RECHTDOENDE: 

Verklaart voor recht, dat het verhandelen hier te lande 
door gedaagde van de in de dagvaarding omschreven stof 
inbreuk maakt op eiseresses Nederlandse octrooi no. 
103.369 en jegens eiseres onrechtmatig is; 

Veroordeelt gedaagde aan eiseres te vergoeden de door 
eiseres ten gevolge van dit verhandelen geleden en te 
lijden schade, nader op te maken bij staat en te ver
effenen volgens de wet; 
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Verbiedt gedaagde iedere handeling, welke inbreuk 
maakt op voormeld octrooi op straffe van een dwang
som van f 50.000,— (vijftig duizend gulden) voor iedere 
met dit verbod strijdige handeling; 

Veroordeelt gedaagde in de kosten van het geding, be
groot aan de zijde van eiseres op ƒ 7.894,— (zeven dui
zend acht honderd vier en negentig gulden), waarin 
begrepen f7.500,— ter zake van het deskundigen on
derzoek; 

Wijst het meer of anders gevorderde af. Enz. 

Nr 132. President Arrondissements-Rechtbank 
te Rotterdam, 20 november 1964. 

(scopolamine-broombutylaat) 
(Mr J. G. L. Reuder) 

Octrooi 83.245. 
Artikel 43 Rijksoctrooiwet. 
Wel heeft de procureur van gedaagde verklaard, dat 

gedaagde de verkoop van „Spasmocen" heeft stopgezet, 
doch zulks staat aan de toewijzing van het gevraagde 
verbod niet in de weg, nu gedaagde eiseres van dit stop
zetten onkundig heeft gelaten, laat staan haar dienaan
gaande enige garantie voor de toekomst heeft verschaft. 

De vennootschap naar Duits recht C. H. Boehringer 
Sohn Chemische Fabrik te Ingelheim, Bondsrepubliek 
Duitsland, eiseres in kort geding, procureur Mr P. H. 
Verheul, advocaat Mr J. M. Barents, 

tegen 
Dr A. P. Schetselaar te Rotterdam, gedaagde in kort 

geding, procureur Mr P. H. M. Hoogenbergh. 

De President, enz. 
In Rechte: 
Overwegende dat als erkend of niet-gemotiveerd weer

sproken tussen partijen vaststaat: 
dat eiseres is houdster van het Nederlandse octrooi 

83245, haar verleend op 16 oktober 1956 voor een 
„werkwijze ter bereiding van scopolamine-broom
butylaat"; 

dat de volgens dit octrooi bereide stof, ook wel ge
naamd scopolamine-butylbromide, een nieuwe stof is in 
de zin van art. 43, lid 4 der Octrooiwet; 

dat gedaagde deze stof onder het merk „Spasmocen" 
in Nederland in het verkeer heeft gebracht; 

O. dat eiseres op deze en de verder bij dagvaarding 
gestelde gronden, onder meer stellende, dat gedaagde in
breuk maakt op voormeld octrooi, in Kort Geding vor
dert, dat aan gedaagde verdere inbreuk zal worden ver
boden; 

O. dat gedaagde als verweer tegen deze vordering 
heeft aangevoerd: 

dat eiseres hem op 26 juni 1964 een afschrift van het 
onderhavige octrooischrift heeft betekend; 

dat hij binnen 30 dagen nadien de verkoop van „Spas
mocen" heeft stopgezet; 

dat hij de gestelde inbreuk op het onderhavige octrooi 
ontkent, alsmede onrechtmatig jegens eiseres te hebben 
gehandeld; 

O. dat dit verweer faalt: 
dat immers, nu gedaagde het tegendeel niet aan

nemelijk heeft gemaakt, overeenkomstig het bepaalde bij 
art. 43 lid 4 der Octrooiwet moet worden vermoed, dat 
de onderhavige door hem in het verkeer gebrachte 
nieuwe stof volgens de geoctrooieerde werkwijze is be
reid; 

dat het onder deze omstandigheden in het verkeer 
brengen van deze stof op zichzelf reeds voldoende grond 
voor de gevraagde voorziening in Kort Geding oplevert; 

dat de procureur van gedaagde ter terechtzitting wel 
heeft verklaard, dat gedaagde de verkoop van „Spas
mocen" heeft stopgezet, doch zulks aan de toewijzing van 
het gevraagde verbod niet in de weg staat, nu gedaagde 
eiseres van dit stopzetten onkundig heeft gelaten, laat 
staan haar dienaangaande enige garantie voor de toe
komst heeft verschaft; 

O. dat de ingestelde vordering mitsdien toewijsbaar is, 
met dien verstande, dat de gevorderde dwangsom Ons 
te hoog voorkomt; 

RECHTDOENDE IN KORT GEDING: 

Verbieden gedaagde scopolamine-broombutylaat, hetzij 
onder het merk Spasmocen, hetzij onder enig ander merk 
of aanduiding, vallende onder de beschermingsomvang 
van het Nederlandse octrooi 83245, in of voor zijn be
drijf te vervaardigen, in het verkeer te brengen, verder 
te verkopen, af te leveren, voor een of ander in voorraad 
te hebben, ofwel te gebruiken. 

Veroordelen gedaagde om aan eiseres te betalen een 
dwangsom van f 10.000,— voor elke overtreding van dit 
verbod, gepleegd nadat dit vonnis aan gedaagde zal zijn 
betekend, met bepaling, dat als overtreding zal worden 
beschouwd het vervaardigen, in het verkeer brengen, ver
der verkopen, afleveren, voor een of ander in voorraad 
houden ofwel gebruiken van elke verpakking, waarin de 
stof bereid volgens de geoctrooieerde werkwijze, hetzij in 
bulk, hetzij verwerkt tot pillen, tabletten of poeders, en 
al of niet in combinatie met andere stoffen, voorkomt. 

Verklaren dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voor
raad. Ontzeggen het meer- of anders gevorderde. 

Veroordelen gedaagde in de kosten van het geding, tot 
op deze uitspraak aan de zijde van eiseres begroot op 
f 48,25 aan verschotten en f 156,— aan salaris van de 
procureur, omzetbelasting inbegrepen. Enz. 

Nr 133. President Arrondissements-Rechtbank 
te Rotterdam, 12 februari 1965 

(N.J. 1966, nr 90). 
(chlorothiazide) 

(Mr J. G. L. Reuder) 

Octrooi 92.195. 
Artikel 43, lid 2 Rijksoctrooiwet. 
Nu gedaagde het tegendeel niet aannemelijk heeft ge

maakt moet overeenkomstig artikel 43, lid 4 der Octrooi
wet worden vermoed, dat de door haar in het verkeer 
gebrachte nieuwe stof volgens de geoctrooieerde werk
wijze is bereid. 

Art. 86 E.E.G.-Verdrag. 
Het E'.E.G.-Verdrag bevat geen bepalingen, die aan 

een normale uitoefening van de door de nationale wet
gevingen verleende rechten van industriële eigendom in 
de weg staan; met name artikel 86 van het E.E.G.-Ver-
drag mist te dezen toepassing, omdat van enig misbruik 
van een machtspositie in casu geen sprake is. 

De vennootschap naar het recht van de Staat New 
Jersey Merck & Co. Inc. te Rahway, New Jersey, Ver
enigde Staten van Amerika, eiseres in kort geding, pro
cureur Mr G. de Groot, advocaat Prof. Mr W. L. 
Haardt, 

tegen 
Vyvyx N.V. te Schiedam, gedaagde in kort geding, 

procureur Mr P. H. M. Hoogenbergh. 
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De President, enz. 

IN RECHTE: 

Overwegende dat als erkend of niet-gemotiveerd weer
sproken tussen partijen vaststaat: 

dat eiseres is houdster van het Nederlandse octrooi 
92.195 haar verleend op 16 augustus 1959 voor een 
„werkwijze ter bereiding van therapeutisch werkzame 
benzothiadiazine verbindingen''; 

dat de volgens dit octrooi bereide stof: 6-chloro 7-sul-
phamoyl 1.2.4.-benzothiadiazine 1.1-dioxyde, ook wel 
genaamd: chlorothiazide, een nieuwe stof is in de zin van 
artikel 43, lid 4 der Octrooiwet; 

dat gedaagde deze stof onder de naam: „Chlorovyx 
500" in Nederland in het verkeer brengt; 

O. dat eiseres op deze en de verder bij dagvaarding ge
stelde gronden, onder meer stellende, dat gedaagde aldus 
inbreuk maakt op voormeld octrooi, in Kort Geding 
vordert dat aan gedaagde verdere inbreuk zal worden 
verboden; 

O. dat gedaagde als verweer tegen deze vordering heeft 
aangevoerd: 

a) dat zij de gestelde octrooiïnbreuk ontkent; 
dat zij nog onderzoekt of in casu van inbreuk op 
het octrooi van eiseres sprake is; 
dat aan de onderhavige dagvaarding geen zoge
naamd desbewustheidsexploit is voorafgegaan; 
dat zij derhalve gedurende de eerste 30 dagen na 
de dagvaarding niet geacht kan worden desbewust 
onrechtmatig jegens eiseres te hebben gehandeld; 

b) dat gedaagde haar product „Chlorovyx 500" uit 
Italië betrekt; 
dat volgens de Italiaanse octrooiwet noch op medi
camenten, noch op een werkwijze om medicamen
ten te produceren octrooi mogelijk is; 
dat derhalve in Italië alle medicamenten in beginsel 
vrij mogen worden geproduceerd en verkocht en 
dat deze producten in de andere E.E.G.-landen 
zonder enig bezwaar verkocht moeten kunnen 
worden; 
dat het beperken van de afzet van deze producten 
door middel van een octrooi in een der andere 
E.E.G.-landen is het misbruiken van een machts
positie, hetwelk overeenkomstig artikel 86 van het 
E.E.G.-Verdrag onverenigbaar is met de gemeen
schappelijke markt en derhalve verboden; 

O. dienaangaande: 
ad a) dat, nu gedaagde het tegendeel niet aannemelijk 

heeft gemaakt, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 43 
lid 4 der Octrooiwet moet worden vermoed, dat de onder
havige door haar in het verkeer gebrachte nieuwe stof 
volgens de geoctrooieerde werkwijze is bereid; 

dat het onder deze omstandigheden in het verkeer 
brengen van deze stof op zichzelf reeds voldoende grond 
voor de gevraagde voorziening in Kort Geding oplevert; 

ad b) dat het E.E.G.-Verdrag geen bepalingen bevat, 
die aan een normale uitoefening van de door de nationale 
wetgevingen verleende rechten van industriële eigendom 
in de weg staan; 

dat met name artikel 86 van het E.E.G.-Verdrag te 
dezen toepassing mist, omdat van enig misbruik van een 
machtspositie in casu geen sprake is; 

O. dat op voormelde gronden het door gedaagde ge
voerde verweer moet worden verworpen en de door eise
res ingestelde vordering toewijsbaar is in voege als in het 
dictum van dit vonnis vermeld; 

RECHTDOENDE IN KORT GEDING: 

Verbieden gedaagde handelingen te verrichten welke 
inbreuk maken op het Nederlandse octrooi no. 92.195 
en verbieden haar in het bijzonder het in of voor haar 
bedrijf in het verkeer brengen, verder verkopen, afleve

ren of voor een of ander in voorraad hebben dan wel 
gebruiken van de stof: 6-chloro 7-sulphamoyl 1.2.4-
benzothiadiazine 1.1-dioxyde. 

Veroordelen gedaagde om voor elke handeling verricht 
in strijd met voormeld verbod aan eiseres ten titel van 
dwangsom te betalen de som van f 10.000,—. 

Verklaren dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voor
raad. 

Veroordelen gedaagde in de kosten van dit geding, tot 
op deze uitspraak aan de zijde van eiseres begroot op 
f50 ,— aan verschotten en f156 ,— aan salaris, omzet
belasting inbegrepen. Enz. 

Nr 134. President Arrondissements-Rechtbank 
te Rotterdam, 25 september 1964. 

( chlordiazepoxy de ) 

(Mr J. G. L. Reuder) 

Octrooi 101.098. 
Artikel 43, lid 4 Rijksoctrooiwet. 
Weliswaar heeft gedaagde een niet-gedetaïlleerde me

thode op schrift overgelegd, waarop het mogelijk zou zijn 
chlordiazepoxy de te bereiden, doch zij heeft niet in het 
minst aannemelijk gemaakt, dat het door haar in het ver
keer gebrachte „Neural" inderdaad volgens deze omstre
den methode is bereid. 

De vennootschap naar Zwitsers recht F. Hoffmann-
La Roche & Co. Aktiengesellschaft te Bazel, Zwitserland, 
eiseres in kort geding, procureur Mr J. Swart, advocaat 
Mr J. A. van Arkel, 

tegen 
Vyvyx N.V. te Schiedam, gedaagde in kort geding, 

procureur Mr P. H. M. Hoogenbergh. 

De President, enz. 
IN RECHTE: 

Overwegende, dat als erkend of niet-gemotiveerd weer
sproken tussen partijen vaststaat: 

dat eiseres is houdster van het Nederlandse octrooi 
no. 101.098, haar verleend op 16 maart 1962 voor een 
„Werkwijze ter bereiding van 1.4-benzodiazepine 4-ox-
yden"; 

dat de volgens dit octrooi bereide stof, kortweg ge
noemd Chlordiazepoxyde, op de voorrangsdatum van dit 
octrooi een nieuwe stof was in de zin van artikel 43, lid 4 
der Octrooiwet; 

dat gedaagde de voormelde stof onder de naam 
„Neural" in Nederland in het verkeer brengt; 

O., dat eiseres op deze en de verder bij dagvaarding 
gestelde gronden, onder meer stellende, dat gedaagde 
aldus inbreuk maakt op voormeld octrooi, in kort geding 
vordert, dat aan gedaagde verdere inbreuk zal worden 
verboden; 

O., dat gedaagde als verweer tegen deze vordering 
heeft aangevoerd, dat „Neural" volgens een andere dan 
de in voormeld octrooi omschreven werkwijze is bereid; 

O., dat gedaagde deze stelling overeenkomstig het be
paalde bij artikel 43, lid 4 der Octrooiwet aannemelijk 
dient te maken, daar anders moet worden vermoed, dat 
de onderhavige nieuwe stof volgens de geoctrooieerde 
werkwijze is bereid; 

O., dat gedaagde deze stelling naar Ons aanvankelijk 
oordeel niet aannemelijk heeft gemaakt; 

dat gedaagde weliswaar een niet-gedetailleerde me
thode op schrift heeft overgelegd, waarop — naar ge
daagde stelt, doch eiseres betwist — het mogelijk is 
chlordiazepoxyde te bereiden, doch de uitvoerbaarheid 
van deze methode in het midden kan worden gelaten, 



15 december 1969 BIJBLAD I N D U S T R I Ë L E EIGENDOM, Nr 12 Blz. 361 

nu gedaagde niet in het minst aannemelijk heeft gemaakt, 
dat de door haar in het verkeer gebrachte „Neural" in
derdaad volgens deze omstreden methode is bereid; 

O., dat de door eiseres ingestelde vordering op voor
melde gronden toewijsbaar is, daar voorshands moet wor
den aangenomen, dat gedaagde op het octrooi van eiseres 
inbreuk heeft gepleegd, weshalve eiseres er een over
wegend belang bij heeft, dat verdere inbreuk wordt 
voorkomen; 

O., dat Wij geen gronden aanwezig achten, om dit dui
delijke verbod nader te omschrijven, laat staan te be
perken; 

RECHTDOENDE IN KORT GEDING: 

Gelasten gedaagde elke verdere inbreuk op het Neder
landse octrooi no. 101.098 te staken en verbieden haar 
zulk een inbreuk. 

Veroordelen gedaagde om, voor het geval zij aan voor
melde last niet mocht voldoen, aan eiseres te betalen een 
dwangsom van f25.000,— voor elke handeling, waar
mede gedaagde voormeld verbod mocht overtreden. 

Verklaren dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voor
raad. 

Ontzeggen het meer- of anders gevorderde. 
Veroordelen gedaagde in de kosten van dit geding, tot 

op deze uitspraak aan de zijde van eiseres begroot op 
f49,50 aan verschotten en f312,— aan salaris, omzet
belasting inbegrepen. Enz. 

Nr 135. Arrondissements-Rechtbank te 's-Gravenhage, 
Derde Kamer, 10 mei 1966. 

(fruitsorteermachine) 
President: Mr A. H. Lycklama; 

Rechters: Mrs E. J. Anneveldt en N. P. B. Balkenstein-
Augustijn. 

Octrooi 65.784. 
Art. 51 Rijksoctrooiwet. 
De omvang van het door het octrooi beschermde kan 

niet uitsluitend worden afgeleid uit de bewoordingen der 
conclusie, doch wordt mede bepaald door de beschrijving 
van het wezen van de uitvinding. 

De door de Rechtbank aangewezen deskundigen be
handelen niet een aspect van de uitvinding, dat door de 
Rechtbank is besproken (n.l. dat de vruchten met de as 
evenwijdig aan de transportband liggen en met behulp 
van in hoogte instelbare lijsten op grootte worden ge
sorteerd). De deskundigen berichtten daarop nader na 
inzage van het hen ter beschikking gestelde verlenings
dossier, dat dit punt nimmer als een aspect van de uit
vinding naar voren is gebracht en door de Octrooiraad 
in beschouwing is genomen, waarop de Rechtbank het 
octrooi nietig verklaart. 

J. H. de Greef te Tricht, eiser, procureur Mr E. A. 
van Nieuwenhoven Helbach, 

tegen 
Siebren de Vries te Leeuwarden, gedaagde, procureur 

Mr G. Reddingius. 

a) Eerste tussenvonnis Arrondissements-Rechtbank te 
's-Gravenhage, Derde Kamer, 20 maart 1962. 

President: Mr W. Th. D. A. van Eek; Rechters: Mrs 
J. C. de Mol van Otterloo en J. Veldstra. 

TEN AANZIEN VAN HET RECHT: 

Overwegende dat tussen partijen vaststaat, dat ge
daagde als rechtsopvolger van Machiel van Biesbergen 
is houder van het Nederlandse octrooi no. 65784 

Klasse 45 e 20, onder dagtekening van 16 april 1950 
verleend voor een „Fruitsorteermachine" van welk oc
trooi de enige conclusie luidt: „Fruitsorteermachine met 
een zijdelings hellende transportband, waarvan de hel-
lingshoek eventueel instelbaar is, en met een aantal aan 
de lage zijde daarvan aangebrachte, in elkaar overgaande 
afvoeropeningen van toenemende, eventueel instelbare 
hoogte, met het kenmerk, dat deze afvoeropeningen aan 
de bovenzijde worden begrensd door één of meer even
tueel in hoogte instelbare lijsten."; 

O. dat de indieningsdatum der aanvrage van dit octrooi 
was 29 december 1947; 

O. dat eiser nietigverklaring van dit octrooi vordert 
en daartoe stelt, dat het in dat octrooi beschermde op 
die indieningsdatum niet nieuw was, immers van vol
doende openbare bekendheid kon zijn om door een des
kundige te kunnen worden vervaardigd of toegepast, al
thans geen octrooieerbare uitvinding vertegenwoordigde, 
immers voor een deskundige voor de hand lag; 

O. dat de omvang van het door het octrooi beschermde 
niet uitsluitend kan worden afgeleid uit de bewoordingen 
der conclusie van het octrooischrift, doch mede bepaald 
wordt door de beschrijving van het wezen der uitvinding; 

O. dat volgens die beschrijving het doel van het aan
gevallen octrooi is de appels of dergelijke met de as (d.i. 
de verbindingslijn van steel en kroon) evenwijdig aan de 
transportband, dus ongeveer horizontaal te brengen, zo
dat het fruit op diameter wordt gesorteerd, terwijl dit 
doel wordt bereikt door de afvoeropeningen aan de 
bovenzijde te begrenzen door één of meer eventueel in 
hoogte instelbare lijsten; 

O. dat eiser verwijst naar het in de beschrijving ge
noemde Amerikaanse Octrooischrift 1.397.955, waarvan 
in de beschrijving van het aangevallen octrooi wordt ge
zegd, dat daarbij voormeld doel wordt bereikt door de 
afvoeropeningen te voorzien van aangedreven roterende 
sorteerrollen, terwijl, naar tussen partijen vaststaat, dit het 
enige verschil is met de door het aangevallen octrooi 
beschermde fruitsorteermachine; 

O. dat zulks inderdaad in dat Amerikaanse Octrooi
schrift staat vermeld, hoewel daarin tevens wordt gezegd 
(p. 3, r. 121 e.v.): 

„Moreover, by inclining the feeding belt or car
rier, as shown, and causing the grading rollers to 
rotate so that their inner halves move upwardly, the 
fruit moving forward with the belt or carrier is 
caused to assume a certain position so that all fruit 
is graded according to size, considered on a certain 
basis; for example, when grading apples, the apples 
are positioned with their sterns and blows at right 
angles to the forwarding surface of the feeding belt 
or carrier, or substantially so"; 

O. dat de Rechtbank de mogelijkheid niet uitgesloten 
acht, dat zulks met elkaar in strijd is; 

O. dat weliswaar, zoals eiser stelt, uit het Australische 
Octrooischrift no. 2492/31, openbaar gemaakt op 16 juni 
1932, een fruitsorteermachine bekend was, waarin zowel 
een hellende transportband wordt beschreven als ook in 
de plaats van roterende sorteerrollen lijsten, in hoogte 
instelbaar, worden vermeld als dienende tot begrenzing 
van de afvoeropeningen aan de bovenzijde, doch dat in 
dat octrooischrift niets wordt vermeld over de stand, 
waarin het fruit wordt gesorteerd; 

O. dat, hoewel derhalve het gebruik van lijsten in 
plaats van sorteerrollen bekend was, hieruit nog niet 
behoeft te volgen, dat alleen reeds van dit gebruik de in 
het aangevallen octrooi beschreven stand van het te sor
teren fruit een voor de hand liggend gevolg zou zijn; 

O. dat eiser weliswaar heeft aangevoerd, dat deze stand 
niet wordt veroorzaakt door de lijsten, maar door de in 
het aangevallen octrooi beschreven plank 10; 
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O. dat evenwel in het aangevallen octrooischrift tevens 
wordt gezegd, dat de appels in plaats van door sorteer-
rollen thans door lijsten in die bepaalde positie worden 
gebracht, zodat de vraag rijst of de plank 10 kan worden 
gezien als een verlengstuk van de lijst of van de eerste 
lijst en derhalve kan worden vervangen door een afzon
derlijke lijst, dan wel door verlenging van de eerste of de 
enige lijst; 

O. dat eiser zich voorts nog heeft beroepen op het 
Amerikaanse Octrooischrift 1.363.818; enz. 

O. dat de Rechtbank het in verband met het voren-
overwogene wenselijk acht zich door deskundigen te laten 
voorlichten omtrent de hierna te formuleren vragen; 

0 . dat partijen ter gelegenheid van het pleidooi over
eenstemming hebben bereikt over de persoon van de te 
benoemen deskundigen, zodat de Rechtbank deze, door 
eiser voorgestelde deskundigen zal benoemen; 

RECHTDOENDE: 

Alvorens verder te beslissen: 
Beveelt dat door deskundigen schriftelijk rapport zal 

worden uitgebracht nopens de volgende vragen: 
„1 . Kon op de indieningsdatum der aanvrage, zijnde 

29 december 1947, het in het Nederlandse octrooi no. 
65784 beschermde, gelet op de Amerikaanse Octrooi
schriften 1.397.955 en 1.363.818 en op het Australische 
Octrooischrift no. 2492/31, van voldoende openbare be
kendheid zijn om door een deskundige te worden ver
vaardigd of toegepast, dan wel 

2. Lag dat beschermde op die datum, gelet op de ge
noemde Octrooischriften, voor een deskundige voor de 
hand?"; 

Benoemt te dezer zake tot deskundigen: 
1. Ir G. F. van der Beek, octrooigemachtigde, wo

nende Sportlaan 446 te 's-Gravenhage; 
2. Ir P. L. Hazelzet, octrooigemachtigde, wonende 

Kievitslaan 1 te Eindhoven; 
3. Ir F. S. Muller, octrooigemachtigde, wonende 

„De Grote Beer" te Geulle; enz. 

b) Tweede tussenvonnis Arrondissements-Rechtbank 
te 's-Gravenhage, Derde Kamer, 3 december 1963. 

President: Mr W. Th. D. A. van Eek; Rechter: Mrs 
G. Philipse en C. Stolk. 

TEN AANZIEN VAN HET RECHT: 

Overnemende hetgeen te dien aanzien in voormeld 
(tussen)vonnis (van 20 maart 1962) is overwogen en 
voorts: 

0 . dat de Rechtbank bij dat vonnis voorlichting van 
deskundigen heeft verlangd nopens de volgende vragen: 

1. Kon op de indieningsdatum der aanvrage, zijnde 
29 december 1947, het in het Nederlandse octrooi no. 
65784 beschermde, gelet op de Amerikaanse octrooi
schriften 1.397.955 en 1.363.818 en op het Australische 
octrooischrift no. 2492/31, van voldoende openbare be
kendheid zijn om door een deskundige te worden ver
vaardigd of toegepast dan wel 

2. Lag dat beschermde op die datum, gelet op de 
genoemde octrooischriften, voor een deskundige voor 
de hand?; 

O. dat deskundigen in hun rapport de onder 1 gestelde 
vraag ontkennend hebben beantwoord voor het geval dat 
alleen gelet zou worden op de inhoud van de Ameri
kaanse octrooischriften 1.397.955 en 1.363.818, doch 
deskundigen die vraag bevestigend hebben beantwoord 
voor zoveel deze betreft „gelet op Australisch octrooi-
schrift 2492/31"; 

dat deskundigen bovendien vraag 2 bevestigend hebben 
beantwoord, zelfs wanneer alleen gelet wordt op de 

Amerikaanse octrooischriften 1.397.955 en 1.363.818; 
O. dat gedaagde dit oordeel van deskundigen heeft 

bestreden door overlegging van en verwijzing naar een 
technisch-juridisch commentaar van zijn octrooigemach
tigde ïr C. B. Los; 

dat gedaagde daarbij tevens heeft verwezen naar een 
brief dd. 26 mei 1962, waarin Ir C. B. Los ter aan
vulling van een mondelinge toelichting, op 1 mei 1962 
door partijen aan deskundigen gegeven, zich met een 
nadere uiteenzetting tot deskundigen heeft gewend; 

O. dat deskundigen ter beantwoording van de hun ge
stelde vragen hebben onderzocht wat is het door het 
Nederlandse octrooi no. 65784 beschermde; 

dat deskundigen daarbij tot de conclusie zijn gekomen, 
dat er geen aanleiding is dat beschermde anders te zien 
dan in de vervanging van de rollen bij een uit het 
Amerikaanse octrooischrift no. 1.397.955 bekende ma
chine door lijsten, welke de bovenzijde van de afvoer-
openingen begrenzen, en deskundigen daarbij uitdruk
kelijk hebben verworpen de stelling van gedaagde, dat 
aan het begrip lijsten nog andere betekenis zou toekomen 
dan die van een eenvoudig orgaan (geen aangedreven 
rol), dat een rand vormt, welke de af voeropeningen aan 
de bovenzijde begrenst (blz. 7) ; 

O. dat de Rechtbank in haar vonnis van 20 maart 
1962 heeft vastgesteld, dat volgens de beschrijving het 
doel van de sorteermachine volgens het aangevallen 
octrooi is de appels of dergelijke met de as (dat is de 
verbindingslijn van steel en kroon) evenwijdig aan de 
transportband, dus ongeveer horizontaal te brengen, 
zodat het fruit op diameter wordt gesorteerd, terwijl dit 
doel wordt bereikt door de afvoeropeningen aan de 
bovenzijde te begrenzen door één of meer eventueel in 
hoogte instelbare lijsten; 

dat hierbij dus uitdrukkelijk aan de lijsten een functie 
wordt toegekend bij het in de gewenste stand brengen van 
het fruit, waardoor het fruit op diameter wordt gesor
teerd; 

O. dat Ir C. B. Los in zijn brief van 26 mei 1962 
heeft betoogd (blz. 7) , dat het „plafond" van de afvoer-
ruimte, gevormd door de onderzijde van de blokken, 
aangeduid als „lijst", zowel samenhangt met het vooraf 
„richten" van het fruit als met de plaatsing van de 
afvoerruimten over de gehele lengte boven het laagste 
deel van de transportband en dat hierdoor de nauwkeu
rige sortering met eenvoudige middelen wordt verkregen, 
daar de sorteerwerking zich als het ware onder deze 
lijsten voortzet, alwaar een gedeeltelijk binnengedrongen 
appel nog steeds roterend verder getransporteerd wordt 
voor zover de doorsnede zo groot is, dat de aanraking 
met de onderkant van het blok (bekleed met een soepele 
stof, zoals schuimrubber) ontstaat, totdat die appel een 
volgend vak bereikt, waarin hij thuis hoort; 

dat Ir C. B. Los voorts daarbij heeft betoogd (blz. 
10), dat het in een aanlooptraject toegepaste richtvlak, 
gevormd door de plank 10, zich voortzet in de voorzijde 
van de sorteerblokken 12, waardoor — de appels reeds 
gericht zijnde als zij bij de sorteeropeningen aankomen 
— voor de grotere appels, die naar volgende sorteer
openingen doorlopen, deze richtwerking wordt onder
houden doordat de voorzijde van de lijst, waartegen zij 
rusten dezelfde functie heeft als de plank 10; 

O. dat aan deskundigen moet worden toegegeven, 
dat in de beschrijving van het aangevallen octrooi van 
deze onder de lijsten voortgezette sorteerwerking geen 
melding wordt gemaakt en dat ook over bekleding van 
de onderzijde van de blokken met een soepele stof, zoals 
schuimrubber, niet wordt gerept; 

dat echter daartegenover moet worden opgemerkt, dat 
in de regels 58-70 van de beschrijving het vooraf richten 
van het fruit wordt omschreven, waardoor alle appels in 
de gewenste stand het eigenlijke sorteergedeelte bereiken, 
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dat in de regels 70-73 is gesteld, dat in dit deel plank 10 
niet meer doorloopt maar de blokken 12 met hun voor
zijden in één vlak met de plank zijn opgesteld, en dat de 
plaatsing van de blokken — aangeduid als lijsten —, vor
mende het plafond van de afvoerruimte, boven het 
laagste deel van de transportband duidelijk is aange
geven in figuur 3, waarnaar in de beschrijving wordt 
verwezen, in welke figuur tevens, naar het der Rechtbank 
toeschijnt, een bekleding van de onderzijde van het blok 
12 is aangegeven; 

dat aldus de door Ir C. B. Los aangewezen factoren 
voor het teweeg brengen van het door hem aan de lijsten 
toegekende bijzondere effect, bestaande uit een onder de 
blokken 12 voortgezette sorteerwerking, gevoegd bij het 
onderhouden van de voorafgaande richtwerking van 
plank 10 door de voorzijden van de blokken, in de be
schrijving van de uitvinding in het octrooischrift kunnen 
worden gevonden; 

dat, daargelaten wat er zij van de door Ir C. B. Los 
naar voren gebrachte „doorlaatruimte", waarvoor naar 
de mening van deskundigen de aanvrager geen aanspraak 
op uitsluitend recht geldend wilde maken, op grond van 
de hiervoren aangehaalde omschrijving van het doel van 
de sorteermachine moet worden aangenomen, dat de 
aanvrager voor de zojuist bedoelde functie van de lijsten 
bepaaldelijk wél aanspraak op uitsluitend recht heeft 
willen maken; 

O. dat het der Rechtbank op grond van het voren-
overwogene noodzakelijk voorkomt, dat deskundigen, die 
bij de beantwoording van de hun gestelde vragen van een 
meer beperkte uitlegging van het begrip „lijsten" zijn uit
gegaan, een nader onderzoek instellen nopens de vraag of 
de lijsten, naast hun functie van hoogtebegrenzing van de 
afvoeropeningen, nog een in het octrooischrift bij het 
doel aangegeven doch niet nader uitgewerkte functie 
hebben, daarin bestaande dat zij het fruit gericht houden 
in de stand, waarin het bij de lijsten aankomt en mede-
bewerken dat in de afvoeropeningen gedeeltelijk binnen
gedrongen fruit zonder beschadiging wordt voortgetrans-
porteerd naar de afvoeropening, waar het volgens zijn 
diameter thuis hoort; 

dat, zo het antwoord op die vraag geheel of gedeel
telijk bevestigend luidt, deskundigen aan de hand van de 
verkregen uitkomst zullen moeten nagaan of zij hun 
antwoorden op de hen oorspronkelijk gestelde vragen 
kunnen handhaven; 

dat immers de Rechtbank reeds in haar vonnis van 
20 maart 1962 heeft opgemerkt, dat in het Australisch 
octrooischrift No. 2492/31 — door deskundigen als 
volledige anticipatie op het aangevallen octrooi aange
merkt — niets wordt vermeld over de stand, waarin het 
fruit wordt gesorteerd, en dat de Rechtbank in dat vonnis 
tevens de aandacht heeft gevestigd op pagina 3, regels 
121 en volgende, van het Amerikaanse octrooischrift 
1.397.955, waarin de stand wordt beschreven welke de 
daar vermelde aangedreven sorteerrollen het te sorteren 
fruit doen aannemen, een stand die, naar het der Recht
bank voorkomt, afwijkt van de door het aangevallen 
octrooi beoogde stand en op andere wijze wordt teweeg 
gebracht; 

O. dat de Rechtbank deskundigen tevens verzoekt om 
in het geval, dat zij andermaal tot een geheel of gedeel
telijk bevestigende beantwoording van de hen oorspron
kelijk gestelde vragen zouden komen, van advies te 
dienen over de vraag of kan worden volstaan met een 
gedeeltelijke nietigverklaring van het aangevallen octrooi 
en, zo ja, op welke wijze dat kan geschieden; 

RECHTDOENDE: 

Beveelt, dat de bij voormeld vonnis dezer Rechtbank 
van 20 maart 1962 benoemde deskundigen een nader 
onderzoek zullen instellen en schriftelijk zullen rappor

teren omtrent de vraag of de in het Nederlandse octrooi 
no. 65784 beschermde lijsten naast hun functie van 
hoogtebegrenzing van de afvoeropeningen nog een func
tie hebben, daarin bestaande dat zij het fruit gericht 
houden in de stand, waarin het bij de lijsten aankomt 
en medebewerken dat in de afvoeropeningen gedeeltelijk 
binnengedrongen fruit zonder beschadiging wordt voort-
getransporteerd naar de afvoeropening, waar het volgens 
zijn diameter thuis hoort, en dat deskundigen, zo het ant
woord op die vraag geheel of gedeeltelijk bevestigend 
luidt, aan de hand van de verkregen uitkomst zullen 
nagaan of zij hun antwoorden op de hun oorspronkelijk 
gestelde vragen kunnen handhaven; 

Verzoekt deskundigen tevens om in het geval, dat zij 
andermaal tot een geheel of gedeeltelijk bevestigende 
beantwoording van laatstbedoelde vragen zouden komen, 
van advies te dienen over de vraag of kan worden vol
staan met een gedeeltelijke nietigverklaring van het aan
gevallen octrooi en, zo ja, op welke wijze dat kan ge
schieden; enz. 

c) Eindvonnis. 

OVERWEEGT TEN AANZIEN VAN HET RECHT: 

Bij voormeld vonnis, heeft de Rechtbank bevolen, dat 
de bij haar eerder tussenvonnis d.d. 20 maart 1962 be
noemde deskundigen een nader onderzoek zouden instel
len en schriftelijk zouden rapporteren omtrent de vraag 
of de in het Nederlandse octrooi nr. 65784 beschermde 
lijsten naast hun functie van hoogtebegrenzing van de 
afvoeropeningen nog een functie hebben, daarin be
staande dat zij het fruit gericht houden in de stand, 
waarin het bij de lijsten aankomt en medebewerken dat in 
de afvoeropeningen gedeeltelijk binnengedrongen fruit 
zonder beschadiging wordt voortgetransporleerd naar de 
afvoeropening, waar het volgens zijn diameter thuis 
hoort; 

In hun nader rapport nu d.d. 8 september 1964 delen 
deskundigen allereerst mee, dat hun vanwege gedaagde 
inzage is verschaft in het dossier der verleningsproce
dure, welke voerde tot verlening van het onderwerpelijke 
aangevallen octrooi. Gedaagde heeft dit verleningsdossier 
bij conclusie na tweede deskundigenrapport in het geding 
gebracht. 

Dit nadere rapport houdt — kort weergegeven — al
lereerst het volgende in: 

A. Niets in het verleningsdossier wijst erop, dat aan
vragers door in de conclusie het woord „lijsten" in te 
voeren, iets bijzonders hebben willen accentueren om
trent de organen die oorspronkelijk „blokken" werden 
genoemd. 

B. In geen van de tijdens de verleningsprocedure bij 
de Octrooiraad ingediende verweerschriften wordt ook 
maar met een enkel woord gewezen op een tweede 
functie (nl. van voortgezette richtwerking en voortge
zette sorteerwerking) der „blokken" of „lijsten". 

C. In het desbetreffende octrooischrift wordt (op 
p. 1 regels 9-23) weliswaar gesproken over het in on
geveer horizontale stand brengen van het te sorteren 
fruit, maar nergens worden maatregelen genoemd om het 
fruit in deze stand te houden nadat dit het eigenlijke 
sorteergedeelte heeft bereikt. 

D. Nergens in de beschrijving of in de conclusie van 
het octrooischrift wordt erop gewezen, dat enig belang 
zou zijn toe te kennen aan het feit, dat in figuur 3 het 
door de „blokken" of „lijsten" gevormde „plafond" van 
de afvoer- of doorlaatruimte boven het lage deel van de 
transportband evenwijdig aan die transportband is ge
tekend. 
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E. Op grond van het hierboven onder A t / m D ver
melde concluderen deskundigen, dat het desbetreffende 
octrooischrift noch de bovenbedoelde tweede functie (nl. 
van voortgezette richtwerking en voortgezette sorteer-
werking) noch ook de noodzaak van een bepaalde uit
voering der „blokken" of „lijsten", zodanig dat die func
tie kan worden vervuld, openbaart. 

F. Deskundigen verklaren vervolgens, dat zij volledig 
handhaven hun antwoorden op de vragen, gesteld in het 
tussenvonnis dezer Rechtbank d.d. 20 maart 1962, welke 
antwoorden liggen vervat in hun eerste deskundigen
rapport in deze procedure. 

In haar tussenvonnis d.d. 3 december 1963 heeft de 
Rechtbank aan deskundigen nog verzocht om — wanneer 
het hierboven onder F bedoelde geval zich mocht voor
doen — van advies te dienen over de vraag, of kan 
worden volstaan met een gedeeltelijke nietigverklaring 
van het aangevallen octrooi en, zo ja, op welke wijze dat 
zou kunnen geschieden. Bij hun antwoord hierop stellen 
deskundigen voorop, dat het na een gedeeltelijke nietig
verklaring van een octrooi gehandhaafde deel ervan een 
uitvinding moet beschermen, welke in het octrooischrift 
als uitvinding is geopenbaard. 

Het nadere rapport houdt — kort weergegeven — 
daarna het volgende in: 

G. Gedaagde heeft gesteld, dat dit als uitvinding ge
openbaarde zou zijn te vinden in de voortgezette sorteer-
werking, die zou plaats vinden in de ruimten, welke 
worden gevormd door de onderzijden van de „blokken" 
of „lijsten" en het oppervlak van de transportband. 

H. Daartoe zijn dan de in het rapport nader onder 
a-è-c-omschreven elementen essentieel, terwijl het voor
handen zijn van een vierde element d aannemelijk is te 
achten. 

/ . Ook bij nauwkeurige bestudering van de openbaar 
gemaakte octrooiaanvrage alsmede van het (niet open
bare) verleningsdossier valt geen enkele aanwijzing te 
vinden, waaruit zou blijken, dat de aanvragers de com
binatie van deze uitvinding als hun uitvinding hebben 
willen aandienen, noch dat de Octrooiraad hiervoor oc
trooi heeft willen verlenen. 

J. Een betoog, dat dan toch maar in de tekeningen 
van het octrooischrift blokken zijn afgebeeld, die min of 
meer aan de hierboven onder a t /m d gestelde eisen 
voldoen, faalt. Immers wil men aan dit feit een voor 
bescherming in aanmerking komende uitvinding ontlenen, 
dan dient ergens uit de beschrijving te blijken, dat dit 
nu de elementen zijn van de uitvinding, dat aanvragers 
dit als zodanig hebben onderkend en dat de Octrooiraad 
hiervoor bescherming heeft willen verlenen. Dit is geens
zins het geval, want een deskundige, die zich — zonder 
nadere toelichting — uitsluitend op het gedrukte octrooi
schrift moet verlaten, kan niet tot het inzicht komen, dat 
juist deze combinatie van elementen a t /m d de uitvin
ding is, welke aanvragers hebben willen beschermen en 
waarvoor de Octrooiraad bescherming heeft willen ver
lenen. 

K. Deskundigen concluderen, dat het niet mogelijk is 
om door gedeeltelijke nietigverklaring gedaagde iets te 
doen overhouden van hetgeen de Octrooiraad hem aan 
bescherming verleende. 

L. Volledigheidshalve hebben deskundigen zich nog 
de vraag gesteld, of wellicht de plank 10 (aanlooptraject 
enz.) in aanmerking kan komen om te worden be
schouwd als datgene, wat door gedeeltelijke nietigver
klaring kan worden overgehouden van hetgeen, waarvoor 
de Octrooiraad bescherming heeft willen verlenen. 

M. De onder L. bedoelde vraag moet ontkennend 
worden beantwoord, daar aan het aanlooptraject respec
tievelijk de plank 10 tijdens de verleningsprocedure in 
het geheel geen aandacht meer is geschonken in de ver
weerschriften, welke zijn ingediend na dat van 15 fe
bruari 1949, terwijl dit kenmerk in de conclusie, ook in 
de verleende conclusie, niet meer voorkomt. Hiermee 
strookt gedaagdes eigen verklaring bij dupliek (p. 2. 
i.m.), herhaald ter zitting van deskundigen d.d. 21 fe
bruari 1964, dat de plank 10 geen deel van de uitvinding 
uitmaakt. 

De eindconclusie van deskundigen is, dat zij derhalve 
handhaven de in hun eerste bericht gegeven antwoorden 
op de door de Rechtbank gestelde vragen, terwijl hun 
advies omtrent de vraag of met gedeeltelijke nietigver
klaring kan worden volstaan, luidt dat zulks niet moge
lijk is. 

Met betrekking tot het hierboven onder A gestelde 
betwist gedaagde dat het woord „blok" in de beschrijving 
van het octrooischrift abusievelijk niet door het woord 
„lijst" zou zijn vervangen en hij stelt, dat deze twee woor
den geenszins als synoniem aan elkaar zijn bedoeld. 
Naar het oordeel der Rechtbank gaat dit betoog langs 
het onder A gestelde heen, omdat de kennelijke strekking 
daarvan is, dat niets in het verleningsdossier erop wijst, 
dat aanvragers door in de conclusie het woord „lijsten" 
in te voeren, iets bijzonders hebben willen accentueren 
omtrent de organen, welke „blokken" werden genoemd. 
In dit verband wijst de Rechtbank er ten overvloede nog 
op, dat gedaagde zelf in zijn conclusie na tweede des
kundigenrapport (op p. 7) zegt: „Doordat bij de ver
leningsprocedure op ietwat ongelukkige wijze het woord 
„lijst" werd ingevoerd, is de redactie geheel onduidelijk 
geworden." 

Met betrekking tot het hierboven onder D en G t / m 
K gestelde verklaart gedaagde zich accoord met het ge
stelde onder G en H, doch hij betwist D en I en J als
mede de conclusie K, stellend dat de getekende blokken 
niet slechts min of meer doch geheel aan deze vier eisen 
voldoen. Naar het oordeel der Rechtbank voert gedaagde 
hier het onder J bedoelde betoog zonder nochtans aan 
te tonen, dat de weerlegging daarvan door deskundigen 
(mede in aanmerking genomen het gestelde onder D) 
onjuist zou zijn. Gedaagde toont dit al evenmin aan met 
zijn beroep op de regels 8 t / m 11 op p. 2. van het oc
trooischrift. 

Met betrekking tot het gestelde onder B en C werpt 
gedaagde op, dat steeds duidelijk bedoeld is te spreken 
over één enkele doorlopende geleidingswand, welke het 
fruit in de gewenste (rollende) stand brengt. Gedaagde 
betwist echter niet het hierboven onder M gestelde. Naar 
het oordeel der Rechtbank voert gedaagde hier dan ook 
een gedekt verweer. 

Tegen het tweede deskundigenrapport als geheel voert 
gedaagde als bezwaar aan, dat het geen antwoord zou 
geven op de door de Rechtbank gestelde vraag. Naar het 
oordeel der Rechtbank steunt dit bezwaar op een onjuist 
— immers onvolledige — lezing der vraagstelling aan 
deskundigen. 

Gelet op al het vorenstaande verenigt de Rechtbank 
zich met de conclusies der deskundigen en de gronden, 
waarop deze steunen. Mitsdien behoort thans te worden 
beslist als volgt. 

RECHTDOENDE: 

Verklaart nietig het Nederlandse octrooi 65784, ge
dagtekend 16 april 1950. 

Veroordeelt gedaagde in de proceskosten, tot dusver 
aan de zijde van eiser begroot op f 10.730,80 (tiendui
zend zevenhonderd dertig gulden en tachtig cent). 
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Nr 136. Gerechtshof te 's-Gravenhage, Derde Kamer, 
25 mei 1966. 

(WOE WAH met afb.) 
President: Mr A. J. M. van Moorsel; 

Raden: Mrs S. H. Sieperda en R. Prins. 

WOC/T\WAH 
P U U R 

VLEES 

V O O R 
H O N D 

EN KAT 

(nr 149.239 nat.) 

Art. 3, lid 1 Merkenwet. 
Rechtbank: Door overlegging van twee facturen van 

dezelfde datum, blijkens welke zij toen aan twee winke
liers 10 pakken „ W A F " en 5 pakken „ W O E F " heeft ge
leverd, heeft requestrante aangetoond, dat zij haar mer
ken „ W A F " en „ W O E F " toen rechtscheppend heeft ge~ 
bruikt. Daaraan doet niet af, dat het geleverde dieren-
voedsel zelf niet met „ W A F " of „ W O E F " was gemerkt, nu 
vaststaat dat de bewuste facturen betrekking hadden op 
de geleverde pakken dierenvoedsel, zodat dat voedsel 
door de desbetreffende vermeldingen in die facturen op 
duidelijk kenbare wijze in het verkeer werd gebracht als 
van requestrante afkomstig „WAF"- en „WOEF"-voedsel. 

Art. 4bte, lid 2 Merkenwet. 
Rechtbank: De woordmerken WOEF en WAF zijn onder

scheidend voor de waar voeder voor dieren, daar deze — 
voorzover het voedsel voor honden betreft — op een 
originele manier duiden op de bestemming van de waar 
ter onderscheiding waarvan die merken bedoeld zijn. 

Art. 10, lid 1 sub b Merkenwet. 
Rechtbank: Het bovenstaande figuurmerk stemt ver

warringstichtend overeen met de woordmerken WOEF en 
WAF, omdat de in dat figuurmerk voorkomende woorden 
„ W O E " en „WAH" vooral in auditief opzicht bepalend zijn 
te achten voor de totaalindruk van dat merk en bij het 
publiek gemakkelijk de indruk kan worden gewekt, dat 
dit merk een variant is van de merken WAF en WOEF. 

Art. 3 lid 3 Merkenwet. 
Hof: Als appellantes merken zijn ingeschreven op 31 

augustus en 2 november 1960 en van geïntimeerdes merk 
de inschrijving werd verzocht op 12 juli 1963, is appel
lante degene, die het eerste van beide partijen van haar 
(met dat van geïntimeerde overeenstemmende) merken 
de inschrijving heeft verzocht en is zij derhalve van beide 
partijen degene, die op grond van art. 3 lid 3 Mw. ge
acht moet worden de eerste gebruiker van die merken te 
zijn. Daaraan doet niet af, dat het eerste feitelijke gebruik 
van appellantes merken dateert van na de datum, waarop 
geïntimeerde zijn inschrijving verzocht. 

Het vermoeden van eerste gebruik blijft ten gunste van 
appellante werken tot bewijs van het tegendeel. Geïnti
meerde zal derhalve moeten bewijzen, dat hij zijn merk 
feitelijk eerder heeft gebruikt dan appellante. 

Ten onrechte heeft de Rechtbank aan het vermoeden 
van art. 3 lid 3 Mw. een bewijs van gebruik, ingaande op 
de dag waarop inschrijving van het merk werd verzocht, 
ontleend, daar het vermoeden van eerste gebruik van 
art. 3 lid 3 Mw. geen enkele aanwijzing geeft omtrent de 
aanvang van dat gebruik. 

N.V. Maatschappij tot Exploitatie der Oliefabrieken 
Calvé-Delft te Delft, appellante, gemachtigde Mr E. A. 
van Nieuwenhoven Helbach, 

tegen 
C. van Vliet te Eist, geïntimeerde, gemachtigde Mr 

J. F. A. Verzijl. 

a) Tussenvonnis Arrondissements-Rechtbank te 's-Gra
venhage, Eerste Kamer, 25 juni 1965. 

President: Mr J. H. C. Slotemaker; Rechters: Mrs 
A. H. Lycklama en P. Erdman. 

De Rechtbank, enz. 
Overwegende, dat requestrante [Calvé-Delft, Red.] ten 

requeste tijdig de nietigverklaring heeft verzocht van de 
ten name van gerequestreerde hier te lande op 10 septem
ber 1963 onder no. 149.239 voor de waar „geconser
veerd dieren krachtvoedsel" plaatsgevonden merkinschrij-
ving; enz. 

O., dat het verzoek is gegrond op overeenstemming in 
hoofdzaak, althans verwarringwekkende overeenstem
ming als bedoeld in artikel 10 lid 1 sub b der Merkenwet, 
tussen het aangevallen merk en requestrantes woord
merken „ W A F " en „WOEF", waarop zij heeft gesteld 
krachtens eerst gebruik hier te lande rechthebbende te 
zijn voor de waar „voeder voor dieren"; 

O., dat blijkens de overgelegde afschriften van de des
betreffende inschrijvingen in de registers van genoemd 
Bureau de woordmerken „ W A F " en „ W O E F " ten name 
van requestrante hier te lande zijn ingeschreven op res
pectievelijk 31 augustus 1960 en 2 november 1960 en wel 
voor respectievelijk „voeder voor dieren (met uitzon
dering van pluimveevoeder)" en „voeder voor dieren"; 

O., dat de Rechtbank niet deelt de namens gereques
treerde in raadkamer verkondigde opvatting, dat de voor
melde merken van requestrante ondeugdelijk zijn om als 
merken voor de waar „voeder voor dieren" te worden 
gebruikt, daar de woorden „ W A F " en „ W O E F " slechts 
voor een ieder duidelijk de eigenschappen van die waar 
zouden aangeven; 

dat — voorzover het voedsel voor honden betreft — 
de merken WAF en WOEF op een originele manier — 
doordat deze woorden het geluid weergeven dat honden 
plegen te maken — duiden op de bestemming van de 
waar ter onderscheiding waarvan die merken bedoeld 
zijn, terwijl door die woorden tevens kan worden gesug
gereerd dat honden het onder die merken verkochte hon-
denvoedsel met vrolijk geblaf zullen begroeten; 

O., dat de op opvallende wijze in het aangevallen merk 
voorkomende woorden „WOE" en „WAH" vooral in audi
tief opzicht bepalend zijn te achten voor de totaalindruk 
van dat merk en mitsdien zijn te beschouwen als het be
langrijkste bestanddeel van dat merk; 

O., dat dan ook bij het publiek, dat de merken „ W A F " 
en „WOEF" van requestrante kent als merken van de
zelfde fabrikant voor voeder voor dieren (kennelijk in 
het bijzonder voor honden), bij het zien — en vooral 
bij het met de woorden „ W O E " „WAH" horen aanduiden 
— van het aangevallen merk gemakkelijk de indruk kan 
worden gewekt, dat dit merk een variant is van de twee 
voormelde merken van requestrante en eveneens een 
merk van haar voor (geconserveerd) dierenvoedsel; 

O., dat derhalve sprake is van zodanige overeenstem
ming tussen het aangevallen merk enerzijds en de twee 
voormelde merken van requestrante anderzijds, dat bij 
het te dezen in aanmerking komend publiek verwarring 
omtrent de herkomst van der partijen — soortgelijke — 
waren zou kunnen ontstaan; 

O., dat echter gerequestreerdes gemachtigde bij het 
verhoor in raadkamer het gebruik van requestrantes mer
ken hier te lande heeft betwist, waarbij hij heeft gesteld, 
dat requestrante die merken nooit heeft gebruikt en dat 
hem ook bij navraag bij vijf zaken, die dierenvoedsel ver
handelen, is gebleken dat men in geen van die zaken ooit 
van dierenvoedsel onder de namen „ W A F " of „ W O E F " 
had gehoord; 

O., dat door gerequestreerdes gemachtigde schriftelijke 
verklaringen van die zaken zijn overgelegd, waardoor 
zulks wordt bevestigd; 
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O., dat requestrantes gemachtigde bij het verhoor in 
raadkamer op 1 juni 1965 door overlegging van twee 
facturen dd. 24 juli 1963, blijkens welke requestrante 
toen zowel aan de Gebroeders Muilwijk te Zoetermeer als 
aan P. Don te Maassluis 10 pakken „WAF" en 5 pakken 
„WOEF" heeft geleverd, heeft aangetoond dat reques
trante haar beide litigieuze merken op of omstreeks 24 
juli 1963 hier te lande heeft gebruikt; 

— dat gerequestreerdes gemachtigde wel heeft be
toogd, dat hier niet van een merkrecht scheppend gebruik 
zou kunnen worden gesproken, daar — naar hem bij 
onderzoek is gebleken — het toen door de Gebroeders 
Muilwijk en P. Don van requestrante ontvangen dieren-
voedsel zelf niet met „WAF" of „WOEF" was gemerkt; 

— dat dit laatste echter — ook indien juist —• niet 
wegneemt, dat hier van rechtscheppend gebruik door 
requestrante kan worden gesproken, nu ten processe vast
staat dat de bovenbedoelde facturen — waarvan niet door 
gerequestreerde is beweerd, dat ze niet door Muilwijk en 
Don zijn ontvangen — betrekking hadden op de door hen 
destijds van requestrante ontvangen pakken dieren-
voedsel, zodat dat voedsel door de desbetreffende ver
meldingen in die facturen op voor Muilwijk en Don 
duidelijk kenbare wijze in het verkeer werd gebracht als 
van requestrante afkomstig „WAF"- en „woEF"-voedsel; 

O., dat gerequestreerde echter door de inschrijving van 
het aangevallen merk — behoudens bewijs van het tegen
deel — wordt geacht dat merk voor het eerst te hebben 
gebruikt op 12 juli 1963, zijnde blijkens het overgelegde 
afschrift van die inschrijving de dag waarop hij dit merk 
ter inschrijving heeft aangeboden; 

— dat requestrante niet heeft beweerd, dat gereques
treerde zijn merk eerst later (dan 12 juli 1963) zou zijn 
gaan gebruiken; 

O., dat — nu requestrante tegenover de vijf voormelde 
schriftelijke verklaringen, waarop gerequestreerde zich 
voor het door hem gestelde niet-gebruik van requestrantes 
merken heeft beroepen, slechts een gebruik van haar 
merken op één dag (op of omstreeks 24 juli 1963) heeft 
aangetoond en niet gemotiveerd heeft gesteld wanneer zij 
haar merken nog meer heeft gebruikt, laat staan: wanneer 
vóór 12 juli 1963 — de Rechtbank aan de voormelde 
verklaringen een vermoeden ontleent, waardoor zij voors
hands bewezen acht, dat requestrante geen verder ge
bruik van haar merken heeft gemaakt dan het door haar 
aangetoonde gebruik, althans geen gebruik vóór 12 juli 
1963; 

O., dat requestrante derhalve —• gelijk zij subsidiair 
heeft aangeboden — zal hebben waar te maken, dat zij 
haar merken reeds vóór 12 juli 1963 hier te lande heeft 
gebruikt; enz. 

b) Eindvonnis Arrondissements-Rechtbank te 's-Gra-
venhage, Eerste Kamer, 6 december 1965. 

President: Mr A. H. Lycklama; Rechters: Mrs C. Stolk 
en H. W. Mulder. 

De Rechtbank, enz. 
O. dat de Rechtbank bij die tussenbeschikking voors

hands bewezen heeft geacht, dat requestrante geen verder 
gebruik van haar onderwerpelijke merken WAF en WOEF 
heeft gemaakt dan dat het door requestrante aangetoonde 
gebruik op een dag, op of omstreeks 24 juli 1963, althans 
geen gebruik vóór 12 juli 1963, zijnde de datum, waarop 
gerequestreerde inschrijving van zijn woord-beeldmerk 
verzocht, doch dat de Rechtbank niettemin bij die tussen
beschikking requestrante heeft toegelaten door getuigen 
en/of bescheiden te bewijzen, dat zij die merken WAF en 
WOEF voor de waren „voeder voor dieren" wèl hier te 
lande heeft gebruikt vóór 12 juli 1963; 

O., dat requestrante op de voor dit getuigenverhoor be
paalde datum van 26 oktober 1965 in Raadkamer heeft 
verklaard, dat zij dit bewijs niet kon leveren; 

O., dat hetgeen de Rechtbank in voege als voormeld 
voorhands in deze procedure bewezen achtte, thans der
halve definitief ten processe vaststaat; 

O., dat requestrante weliswaar op 26 oktober 1965 in 
Raadkamer heeft betoogd, dat het thans op de weg van 
gerequestreerde zou liggen om bewijs te leveren van ge
bruik van zijn voormelde merk op een tijdstip, anterieur 
aan voormelde datum van 24 juli 1963, doch naar het 
oordeel der Rechtbank ten onrechte; 

O., immers, dat blijkens het vorenoverwogene (waar
onder mede begrepen is te beschouwen, hetgeen de 
Rechtbank in haar meergenoemde tussenbeschikking 
heeft overwogen) ten dage, waarop gerequestreerde in
schrijving verzocht van zijn voormeld merk, requestrante 
daartegen niet kon opponeren op grond van enige over
eenstemming met een haar toen toekomend recht op de 
merken WAF en/of WOEF, omdat — zoals thans ten 
processe is komen vast te staan — requestrante toen nog 
geen rechthebbende op die merken was; 

O., dat sedert de datum, waarop gerequestreerde in
schrijving van haar merk verzocht, ten gunste van ge
requestreerde een vermoeden is gaan gelden van eerst 
gebruik van dat merk en dat requestrante het bewijs van 
het tegendeel van dit vermoeden noch heeft geleverd 
noch ook te leveren heeft aangeboden; 

O., dat mitsdien behoort te worden beslist als volgt: 
BESCHIKKENDE: 

Wijst het verzoek af. Enz. 

c) Het Hof, enz. 
O., dat appellante tegen de beschikking van 25 juni 

1965 als eerste grief heeft aangevoerd, dat de Rechtbank 
ten onrechte voorshands bewezen heeft geacht, dat appel
lante geen verder gebruik van haar (op 31 augustus 1960 
en 2 november 1960 ingeschreven) merken (Waf en 
Woef) heeft gemaakt dan het door haar aangetoonde 
gebruik, althans geen gebruik vóór 12 juli 1963, — welke 
grief in zoverre faalt als appellante zelf in hoger beroep 
stelt dat haar eerste gebruik van haar merken feitelijk 
plaats vond op 24 juli 1963, maar welke grief voor het 
overige opgaat omdat vooralsnog uit niets was (of is) 
gebleken dat appellante na 24 juli 1963 haar merken niet 
meer gebruikt zou hebben; 

O., dat de tweede grief luidt, dat de Rechtbank ten 
onrechte in gemelde beschikking heeft overwogen dat ge-
intimeerde door de inschrijving van het aangevallen merk, 
behoudens bewijs van het tegendeel, wordt geacht dat 
merk voor het eerst gebruikt te hebben op 12 juli 1963, 
zijnde blijkens het overgelegde afschrift van die inschrij
ving de dag waarop hij dit merk ter inschrijving heeft 
aangeboden, — en appellante in de toelichting op deze 
grief allereerst betoogt dat geïntimeerde in deze zaak 
geen recht kan doen gelden op een vermoeden van eerste 
gebruik als bedoeld in artikel 3 lid 3 der Merkenwet, 
omdat, nu appellante's merken zijn ingeschreven resp. op 
31 augustus en 2 november 1960, appellante het eerst 
van beide partijen van hare (met dat van geïntimeerde 
overeenstemmende) merken overeenkomstig art. 4 de 
inschrijving heeft verzocht, en zij derhalve van beide 
partijen degene is die op grond van art. 3 lid 3 Mw. ge
acht moet worden de eerste gebruiker van die merken 
te zijn, — welke opinie het Hof onderschrijft, en het
welk met zich brengt dat, nu appellante vervolgens een 
eerste feitelijk gebruik van haar merken op 24 juli 1963 
heeft bewezen, het aan geïntimeerde staat te bewijzen dat 
hij zijn merk vóór 24 juli 1963 heeft gebruikt, — zonder 
dat hij daarbij op een wettelijk vermoeden kan steunen, 
omdat het vermoeden van eerste gebruik, ook al heeft 



15 december 1969 BIJBLAD I N D U S T R I Ë L E EIGENDOM, Nr 12 Blz. 367 

appellante haar merken feitelijk pas op 24 juli 1963 
gebruikt, ten gunste van appellante blijft werken tot op 
bewijs van het tegendeel; 

O., dat de Rechtbank bovendien ten onrechte — zoals 
appellante ook nog heeft aangevoerd — aan het ver
moeden van art. 3 lid 3 Mw. een bewijs van gebruik 
ingaande op de dag waarop inschrijving van het merk 
werd verzocht heeft ontleend, daar het vermoeden van 
eerste gebruik van art. 3 lid 3 Mw. geen enkele aan
wijzing geeft omtrent de aanvang van het gebruik, en in 
casu dus ook daarom niet mocht worden aangenomen dat 
geïntimeerde haar merk op 12 juli 1963 (voor het eerst) 
zou hebben gebruikt; 

O., dat dus, zoals appellante terecht aanvoert, de 
Rechtbank ten onrechte haar met het bewijs van gebruik 
harer merken vóór 12 juli 1963 (datum van het verzoek 
tot inschrijving door geïntimeerde van zijn merk) heeft 
belast, in stede van geïntimeerde te belasten met het be
wijs dat hij zijn merk vóór 24 juli 1963 heeft gebruikt; 

O., dat de grief dus opgaat, hetgeen betekent dat de 
beschikking der Rechtbank van 25 juni 1965 niet in 
stand kan blijven, en evenmin de beschikking van 6 
december 1965 voorzover daarbij de Rechtbank, nadat 
appellante van de haar opgedragen bewijslevering had 
afgezien, op grond van een ten onrechte aan geïntimeer-
des verzoek tot inschrijving van zijn merk dd. 12 juli 
1963 ontleend vermoeden van eerste gebruik op 12 juli 
1963, aannam dat geïntimeerde zijn merk eerder gebruikt 
heeft dan appellante de hare; 

O., dat in verband met het bovenoverwogene de 
grieven III en IV geen bespreking behoeven; 

O., dat in appèl door geïntimeerde (naar hij stelt: 
wederom) is aangeboden te bewijzen, dat hij zijn merk 
vóór 24 juli 1963, en wel op 22 october, 5 en 16 novem
ber en 12 en 28 december 1962, heeft gebruikt en sedert
dien regelmatig gebruikt, en het Hof hem tot die bewijs
levering zal toelaten alvorens definitief te beschikken; 

BESCHIKKENDE: 

Alvorens nader te beslissen; 
Laat geïntimeerde toe door getuigen en/of bescheiden 

te bewijzen, dat hij zijn merk Woe Wah voor de waar 
„geconserveerd dierenkrachtvoedsel" hier te lande heeft 
gebruikt vóór 24 juli 1963; enz. 

Hierna is deze zaak geroyeerd (Red.). 

Nr 137. Arrondissements-Rechtbank te 's-Gravenhage, 
Eerste Kamer, 14 maart 1969. 

(Klappers/Klappa op afb.) 
President: Mr W. Th. D. A. van Eek; 

Rechters: Mrs P. Erdman en R. R. Portheine. 

• • • ; • • 

* 
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ft PP* 
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(nr 125635 nat.) 
(oudere inschrijving) 

Art. 4bis, lid 3 sub a Merkenwet. 
De waren koek en biscuits enerzijds en chocolade- en 

suikerwerken anderzijds zijn gelijksoortig. Voor deze 
waren stemt het woordmerk KLAPPERS in hoofdzaak over
een met bovenstaand beeldmerk KLAPPA, omdat daarin 
het woord KLAPPA vrijwel alle aandacht van de beschou
wer tot zich trekt. 

Nobo N.V. te Ede, verzoekster, gemachtigde Mr J. F. 
A. Verzijl, 

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

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

De Rechtbank, enz. 
Overweegt omtrent het verzoek: 
Het verzoek is tijdig ingediend. Het strekte aanvan

kelijk tot het bevelen van de nationale inschrijving van 
verzoeksters woordmerk Klappers in de registers van het 
Bureau voor de Industriële Eigendom voor de waren: 
koek, biscuits, chocolade en chocoladeprodukten. Bij de 
behandeling in raadkamer heeft verzoekster het verzoek 
beperkt tot de waren: koek en biscuits. De rechtbank zal 
derhalve van dit beperkte verzoek uitgaan. 

Het Bureau had de inschrijving van het merk voor de 
eerst bedoelde reeks van waren geweigerd, en wel — 
naar verzoekster meedeelt — op grond van warengelijk-
soortigheid en overeenstemming in hoofdzaak, althans 
zodanige overeenstemming dat bij het publiek verwarring 
omtrent de herkomst van de waren zou kunnen ontstaan, 
met het merk in Nederland ingeschreven onder nr 
125.635 (beeldmerk „Klappa"), voor de waren: choco
lade- en suikerwerken, al dan niet in combinatie met 
vruchtenbestanddelen; enz. 

Verzoekster bestrijdt de juistheid van al deze gronden; 
ook — na de warenbeperking — dat er gelijksoortigheid 
van waren aanwezig is. De rechtbank is echter van oor
deel dat koek en biscuits enerzijds en chocolade- en 
suikerwerken anderzijds tot dezelfde soort van waren be
horen. Voorts acht zij overeenstemming in hoofdzaak 
aanwezig tussen verzoeksters merk en het tegengehouden 
merk. Immers, in het beeldmerk Klappa neemt het woord 
Klappa, gezien ook het formaat daarvan in verhouding 
tot het gehele beeld, een zo overheersende plaats in, dat 
het vrijwel alle aandacht van de beschouwer tot zich 
trekt. In dat hoofdbestanddeel nu is het grootste deel van 
het woord Klapper, te weten de eerste vijf letters in 
dezelfde volgorde, terug te vinden. Noch de verschillende 
uitgangen van beide woorden, noch de overige bestand
delen van het beeldmerk geven genoeg onderscheid om 
die overeenstemming in hoofdzaak weg te nemen. 

Alleen al op deze grond — overeenstemming in hoofd
zaak bij gelijksoortigheid van waren — moet het verzoek 
worden afgewezen. Daarom kan buiten beschouwing 
blijven wat het Bureau verder nog voor bezwaar tegen de 
inschrijving had; enz. 

Nr 138. Arrondissements-Rechtbank te 's-Gravenhage, 
Eerste Kamer, 22 december 1967. 

(woord-beeldmerk Sherpa) 
President: Mr W. Th. D. A. van Eek; 

Rechters: Mrs C. Stolk en J. A. J. M. van Goethem. 

Artikel 10, lid 1 Merkenwet. 
Het woord-beeldmerk Sherpa voor crème tegen zonne

brand stemt niet in hoofdzaak noch op verwarringwek-
kende wijze overeen met de scüERK-merken. Hoewel bij 
mondeling gebruik het bestanddeel Sherpa in het aan
gevallen merk zal domineren, toch voldoende verschillen, 
zowel auditief als visueel, aanwezig geacht. 

De Vennootschap naar Liechtenstein's recht Firma 
Scherk Etablissement te Vaduz, Liechtenstein, verzoek
ster, gemachtigden Mr E. A. van Nieuwenhoven Hel-
bach, c.s., 

tegen 
Gerda Spillmann te Zürich, Zwitserland, verweerster, 

gemachtigde Mr T. Schaper, 
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(nr 295.108 int.) 
(gehandhaafde inschrijving) 

« 

Wasser 
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(nr 186.797 int.) 
(oudere inschrijving) 

(nr 186.798 int.) 
(oudere inschrijving) 

De Rechtbank, enz. 

Het op 12 augustus 1966 ter griffie ingekomen en 
mitsdien tijdig ingediende verzoekschrift strekt tot nietig
verklaring van de internationale inschrijving overeenkom
stig art. 8 der Merkenwet onder no. 295.108 ten name 
van Gerda Spillmann te Zürich (Zwitserland). 

Uit de overgelegde afschriften uit de registers van het 
Bureau voor de Industriële Eigendom te 's-Gravenhage 
blijkt, dat daar zijn ingeschreven: 

- onder no. 186.797 ten name van requestrante een 
woord-beeld-merk, zijnde een etiket, waarop het woord 

SCHERK en de woorden Scherk Gesichts-Wasser de 
boventoon voeren; 

- onder no. 186.798 ten name van requestrante een 
woord-beeld-merk, bestaande uit het woord SCHERK met 
daarboven een vignet, zijnde een cirkel, waarin een ge
stileerde bloem en daaronder in een halve boog binnen de 
cirkel geschreven het woord SCHERK; 

- onder no. 295.108 ten name van gerequestreerde een 
woord-beeldmerk, bestaande uit de kop van een ken
nelijk naar boven kijkende man, aan drie zijden om
geven door de woorden: CRÈME ANTISOLAIRE LIQUIDE, 
LABORATOIRES GERDA SPILLMANN, Sherpa TENSING. 

Uit de hiervoor bedoelde afschriften blijkt voorts, dat 
de merken zijn ingeschreven voor de hierna te melden 
waren: 

- no. 186.797 voor: 
parfumerie, cosmétiques, savons, fards, poudres cos-

métiques, matières pour la barbe, huiles essentielies, ad-
ditions pour bain, cosmétiques, matières pour les soins 
de la peau et du teint, preparations pour Ie soin de la 
bouche, des dents, des cheveux et des ongles, lotion 
faciale, produits pharmaceutiques, produits chimiques, 
pour la medecine et 1'hygiène, drogues et preparations 
pharmaceutiques. 

- no. 186.798 voor dezelfde waren als no. 186.797 
en bovendien voor: 

preparations a lever et d'amidon, additions colorantes 
pour Ie blanchissage, preparations a dégraisser, prepara
tions contre la rouille, preparations pour nettoyer, polir 
et abraser (excepté pour Ie cuir), matières a fumigation, 
emplatres, matériel pour pansement, preparations pour 
détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles, 
désinfectants, produits chimiques destinés a conserver 
les aliments, produits en or, argent, nickel et aluminium, 
produits en argentan, métal anglais et autres alliages, 
joailleries fines et simili, parapluies, cannes et bagages; 

- no. 295.108 voor: 
crème antisolaire liquide. 
Op grond van het vorenstaande stelt de Rechtbank 

vast, dat het merendeel van de hiervoor genoemde waren 
van requestrante, doch met name de waren: „matières 
pour les soins de la peau et du teint", gelijksoortig zijn in 
de zin van artikel 10 lid 1 aanhef en sub a. der Merken
wet aan de waar van gerequestreerde. Deze gelijksoor
tigheid is ook niet betwist door gerequestreerde. 

Hoewel het merk van gerequestreerde bestaat uit meer
dere bestanddelen, met name ook uit de naam TENSING, 
neemt de Rechtbank aan, dat bij het mondelinge gebruik 
het bestanddeel Sherpa zal domineren. In auditief opzicht 
bestaat echter tussen SCHERK en Sherpa voldoende onder
scheid, aangezien het eerste woord uit één lettergreep 
bestaat en eindigt op een gutturaal en het tweede woord 
uit twee lettergrepen, die beide duidelijk gescheiden 
worden uitgesproken, terwijl in de laatste van beide let
tergrepen een klinker de boventoon voert. 

Voorzoveel de bedoelde woorden geacht zouden moe
ten worden in alle merken visueel te domineren, meent 
de Rechtbank, dat zij ook in dat opzicht voldoende ver
schillen, gelet op het woord-beeld (één lettergrepig-twee-
lettergrepig; SCH - Sh; K-pa) en de gekozen lettertypen 
(Latijns-Aziatisch). 

De merken als geheel beschouwende meent de Recht
bank dat een niet te verwaarlozen gedeelte van het 
kopende publiek — en niet alleen voorzover dit behoort 
tot de beoefenaren van de bergsport — de woorden 
Sherpa en TENSING al dan niet in combinatie met de om
hoog kijkende mannekop zal associëren met de bedwin
ger van de Mount Everest, gelijk gerequestreerde stelt, 
hetgeen bij de merken van requestrante geenszins het 
geval zal zijn. Doch ook voor het resterende deel van 
het publiek bestaan zonder bedoelde gedachtenassociatie 
tussen beide merken van requestrante en het merk van 



15 december 1969 BIJBLAD I N D U S T R I Ë L E E I G E N D O M , Nr 12 Blz. 369 

gerequestreerde, telkens in hun geheel bezien, aanzien
lijke verschillen. In het merk no. 186.697 voeren de 
woorden SCHERK en Scherk Gesichts-Wasser de boven
toon en overheerst derhalve het woordelement, terwijl 
het beeld-element vrijwel geen rol speelt; in het merk 
186.798 overheerst het woord SCHERK en speelt het er
boven geplaatste vignet met de gestileerde bloem een 
rol van bescheiden omvang. In het merk 295.108 neemt 
het beeldelement (nl. de naar boven kijkende mannekop) 
een belangrijke plaats in naast het woord Sherpa, terwijl 
het woord TENSING weinig aandacht opeist, doch niet 
buiten beschouwing mag blijven, evenmin als de aan
duiding van de waar en de herkomst daarvan. 

Op grond van het vorenstaande is de Rechtbank van 
oordeel, dat de beide merken van requestrante noch in 
hoofdzaak overeenstemmen met het merk van gereques
treerde, noch daarmede zodanig overeenstemmen, dat bij 
het publiek verwarring omtrent de herkomst van de 
waren zou kunnen ontstaan. 

Daaruit volgt, dat het verzoek moet worden afgewezen. 
BESCHIKKENDE: 

Wijst het verzoek van de hand. 

Nr 139. Gerechtshof te 's-Gravenhage, Eerste Kamer, 
25 mei 1967. 

(Makelaarscombinatie Zoetermeer) 
President: Mr L. Vliegenthart; 

Raden: Mrs H. K. A. Stoffels en J. A. Polak. 

Art. 1401 Burgerlijk Wetboek jo de art. 5 en 5b Han-
delsnaamwet en art. 66a Wetboek van Koophandel. 

Hof: De naam Makelaarscombinatie Zoetermeer N.V. 
is geoorloofd naast de naam Makelaars- en Assurantie
kantoor Hopman N.V. (te Zoetermeer). 

President: Gedaagde sub 1 (appellante) handelt on
rechtmatig jegens eiseres, immers schept nodeloos ge
vaar voor het ontstaan dan wel voortbestaan van verwar
ring bij het publiek, in dier voege dat eiseres veronder
steld zal worden deel te zijn gaan uitmaken van gedaagde 
sub 1, waaruit voor eiseres nadeel in haar debiet kan 
voortvloeien. 

Hof: Onderschrijft dit oordeel niet. De naam van ap
pellante geeft met juistheid aan, dat zij is opgericht en 
wordt gedreven door enige makelaars en niet, dat appel
lante alle te Zoetermeer gevestigde makelaars in onroe
rende goederen omvat. Geen verwarringsgevaar of 
andere onrechtmatigheid gebleken en evenmin misleiding 
van het publiek of handelen in strijd met art. 66a K. 

Makelaarscombinatie Zoetermeer N.V. te Zoetermeer, 
appellante, procureur Mr J. Pruim, 

tegen 
Makelaars- en Assurantiekantoor Hopman N.V. te 

Zoetermeer, geïntimeerde, procureur Mr H. J. Timman. 

a) President Arrondissements-Rechtbank te 's-Gra
venhage, 24 oktober 1966 (Mr A. H. Lycklama). 

De President, enz. 
TEN AANZIEN VAN DE FEITEN: 

Overwegende dat eiseres heeft gesteld en geconclu
deerd als in de hierna volgende fotocopie van de dag
vaarding staat vermeld: (te weten Red.) 

Aangezien eiseres onder de naam Makelaarskantoor 
Hopman en later Makelaars- en Assurantiekantoor Hop
man N.V. sedert vele jaren als makelaarskantoor te Zoe
termeer is gevestigd en aldaar tot voor kort het enige 

makelaarskantoor was en als zodanig algemeen be
kend is; 

Aangezien sedert zeer kort de gedaagden sub 2, 3 en 4 
zijn overgegaan tot het stichten van een gezamenlijk 
bijkantoor te Zoetermeer onder de naam „Makelaars
combinatie Zoetermeer N.V.", zijnde ten deze de ge
daagde sub 1; 

Aangezien gedaagde sub 1 onder voormelde naam 
handelt en onder meer regelmatig in bladen met te koop 
zijnde woningen adverteert; 

Aangezien eiseres van oordeel is, dat de keuze van 
voormelde naam indruist tegen de zorgvuldigheid welke 
de gedaagden in het maatschappelijk verkeer betaamt ten 
aanzien van eiseres en dat deze naam derhalve jegens 
eiseres onrechtmatig is en behoort te worden vervangen 
door een andere benaming; 

Aangezien immers niet kenbaar is welke makelaars 
achter voormelde naam staan en bij het publiek ver
warring met het kantoor van eiseres gemakkelijk kan 
optreden, terwijl bovendien echter verwarring bij het 
publiek kan ontstaan doordat men zal menen dat alle 
zich te Zoetermeer gevestigde makelaars zich hebben 
verenigd in een combinatie, waarvan ook eiseres deel 
uitmaakt; 

Aangezien een vage naamsaanduiding als de gewraakte 
ook zonder noodzaak geschiedt en het bovendien onge
bruikelijk is dat makelaars zich aanduiden onder een 
andere naam dan hun werkelijke; 

Aangezien andere makelaars van gedaagden op zijn 
minst mogen verwachten, dat aan het woord „makelaars
combinatie" steeds worden toegevoegd de namen van de 
makelaars, die zich tot een combinatie hebben verenigd; 

Aangezien bovendien in het Staatsblad nr. 319 van 
1966 is afgekondigd de wet van 21 juli 1966 houdende 
wijziging van de bepalingen van het Wetboek van Koop
handel omtrent makelaars, door welke wet in onze wet
geving wordt ingevoerd artikel 66a van het Wetboek van 
Koophandel, waarin wordt bepaald dat een rechtspersoon 
die als makelaar optreedt bij haar aankondigingen ver
plicht is steeds aan te geven wie der bestuurders makelaar 
is in de zin der wet; 

Aangezien voormelde wet weliswaar nog niet in wer
king is getreden, doch vaststaat dat de wetgever uitdruk
kelijk de maatschappelijke normen, die in deze wet vast
liggen, voor ons recht heeft willen aanvaarden; 

Aangezien gedaagden door haar naamgeving en ge
bruikelijke wijze van adverteren, waarin steeds slechts is 
vermeld Makelaarscombinatie Zoetermeer N.V. zonder 
nadere aanduiding, voormelde normen overtreden; 

Aangezien ten deze ook strijd bestaat met het bepaalde 
bij artikel 5b van de Handelsnaamwet, omdat gedaagde 
sub 1 een handelsnaam voert welke een onjuiste indruk 
geeft van de onder haar naam gedreven onderneming, 
tengevolge waarvan misleiding van het publiek is te 
duchten; 

Aangezien eiseres door voormeld handelen van ge
daagden ernstig in haar debiet wordt benadeeld of zal 
kunnen worden benadeeld en derhalve schade lijdt of zal 
lijden; 

Aangezien eiseres derhalve een spoedeisend belang 
heeft bij een verbod van het gebruik van de naam Make
laarscombinatie Zoetermeer N.V., onder meer ook omdat 
in Zoetermeer plaats vindt een van dag tot dag toe
nemende ontwikkeling op het gebied van de woning
bouw en makelaardij en grote schade in het debiet van 
eiseres derhalve is te vrezen; 

Mitsdien het de Edelachtbare Heer President moge 
behagen om bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad en op 
de minuut gedaagden te verbieden om enige makelaars-
aktiviteit te bedrijven onder de naam „Makelaarscombi
natie Zoetermeer N.V." op straffe van een door ieder 
der gedaagden aan eiseres te verbeuren dwangsom van 
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f 5.000,— (VIJFDUIZEND GULDEN) voor iedere gepleegde 
overtreding en met veroordeling van gedaagden in de 
kosten van het geding. 

O. dat gedaagden tegen de vordering verweer hebben 
gevoerd op gronden waarop hieronder, voorzoveel nodig, 
nader zal worden teruggekomen; 

TEN AANZIEN VAN HET RECHT: 

O. dat allereerst namens de gedaagden sub 2 tot en 
met 4 ten verweer is aangevoerd, dat zij geheel buiten 
deze zaak staan, omdat gedaagde sub 1 niet is opgericht 
door hen, doch door de heren L. J. Falkenburg, N. S. A. 
Nadorp en Y. Zeilstra privé en dat ook slechts deze 
heren directeuren van gedaagde sub 1 zijn; dat eiseres 
dit niet of onvoldoende heeft weersproken en dit der
halve ten processe vaststaat, zodat eiseres in haar vor
dering jegens deze gedaagden sub 2 tot en met 4 niet-
ontvankelijk moet worden verklaard; 

O. dat eiseres verzocht heeft haar eis in dier voege 
te mogen wijzigen, dat in het petitum het woord „make-
laarsaktiviteit" wordt vervangen door het woord „ak-
tiviteit", zulks naar aanleiding van het verweer van ge
daagde sub 1, dat slechts een natuurlijk persoon en niet 
een rechtspersoon makel aarsaktiviteiten kan verrichten; 
dat Wij — de juistheid dezer stelling in het midden 
latend — in ieder geval de gevraagde wijziging toelaten, 
nu niet is gebleken, dat gedaagde sub 1 daardoor on
redelijk in haar verdediging wordt benadeeld; dat Wij 
intussen de woorden „enige aktiviteit te bedrijven" uit het 
petitum in dit kader verstaan als „zich op het gebied 
der makelaardij (in onroerende goederen) bewegen" of 
anders gezegd „het verrichten van handelingen, bestaan
de in het bedrijfsmatig verlenen van bemiddeling bij het 
totstandbrengen en het sluiten van overeenkomsten in 
opdracht en op naam van personen tot wie gedaagde 
sub 1 niet in een vaste betrekking staat"; 

O. dat gedaagde sub 1 voorts nog onder meer heeft 
aangevoerd, dat in ieder geval bezwaarlijk van haar ge
vergd kan worden om in haar (statutaire) handelsnaam 
zelf de namen van bovengenoemde drie makelaars op te 
nemen, waarbij gedaagde sub 1 heeft betoogd, dat — 
anders dan eiseres meent — voor het tegengestelde stand
punt noch in de tekst noch in de parlementaire geschie
denis der (nog niet in werking getreden) wet van 21 juli 
1966, houdende wijziging van de bepalingen van het 
Wetboek van Koophandel omtrent makelaars, steun valt 
te vinden; dat eiseres hierop een tweede wijziging van 
haar eis heeft verzocht in dier voege, dat haar petitum 
worde uitgebreid met een subsidiaire vordering, luidend 
dat bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad en op de minuut 
gedaagde (se. sub 1) worde verboden om enige aktiviteit 
te bedrijven onder de naam „Makelaarscombinatie Zoe-
termeer N.V." zonder daarbij tevens te vermelden, toe
gevoegd aan deze naam,: Falkenburg, Nadorp en Zeil
stra, op straffe van een dwangsom als in de primaire 
vordering omschreven; dat Wij — de juistheid ook van 
dit betoog in het midden latend — deze tweede wijziging 
dadelijk hebben toegelaten, daar van een onredelijke be
nadeling in haar verdediging voor gedaagde sub 1 niet 
bleek; 

O. dat het gestelde in het eerste „aangezien" der dag
vaarding vast staat bij gebreke van (voldoende) tegen
spraak zulks met dien verstande dat het betreft de 
makelaardij in onroerende goederen; dat tussen partijen 
evenzeer in confesso is, dat gedaagde sub 1 evenzeer is 
gevestigd en kantoor houdt te Zoetermeer alsmede, dat 
gedaagde sub 1 onder de naam „Makelaarscombinatie 
Zoetermeer N.V." haar bedrijf maakt van het verlenen 
van bemiddeling bij het totstandbrengen en het sluiten 
van overeenkomsten in opdracht en op naam van per
sonen tot wie zij niet in vaste betrekking staat, en onder 
die naam regelmatig in bladen adverteert met te koop 

zijnde woningen, derhalve zich bedrijfsmatig beweegt op 
het gebied der makelaardij in onroerende goederen; 

O. dat gedaagde sub 1 wel heeft gesteld, dat zij in een 
circulaire dd. september 1966 vermeld heeft — en dat 
zij thans aan het hoofd van haar briefpapier vermeldt, dat 
haar directie wordt gevoerd door bovenvermelde drie 
makelaars, doch zich niet bereid heeft willen verklaren 
— zulks onder meer in verband met de daarmee gepaard 
gaande kosten — om steeds — en met name ook bij het 
adverteren — tot uitdrukking te brengen, dat haar direc
tie (slechts) gevoerd wordt door deze drie makelaars; 

O. dat aldus gedaagde sub 1 ook naar Ons aanvankelijk 
oordeel onrechtmatig jegens eiseres handelt, immers 
nodeloos gevaar schept voor het ontstaan dan wel voort
bestaan van verwarring bij een niet te verwaarlozen deel 
van het daarvoor in aanmerking komend publiek in dier 
voege, dat eiseres, die reeds vele jaren zich zelfstandig 
te Zoetermeer op het gebied der makelaardij in onroeren
de goederen beweegt — en tot voor kort als enige aldaar 
—, thans verondersteld zal kunnen worden die positie 
van zelfstandigheid en onafhankelijkheid te hebben op
gegeven en deel te zijn gaan uitmaken van de „Make
laarscombinatie Zoetermeer N.V.", waaruit geredelijk 
voor eiseres nadeel in haar debiet kan voortvloeien, te 
meer waar te Zoetermeer zich een sterk toenemende ont
wikkeling voordoet op het gebied van de woningbouw; 

O. dat het Ons ter kering van dit gevaar niet nodig 
voorkomt een zó vergaande voorziening bij voorraad te 
treffen dat het gedaagde sub 1 — zelfs zonder gunning 
van enige „terme de grace" — niet meer mogelijk zou 
zijn zich onder haar huidige statutaire naam op het ge
bied der makelaardij in onroerende goederen te bewegen; 
dat Ons tot dit doel voldoende voorkomt het treffen van 
de navolgende maatregel, welke overeenstemt met de ge
dragslijn, welke gedaagde sub 1 thans reeds goeddeels 
volgt en welke overeenstemt met de door eiseres ter 
terechtzitting alsnog aan het betoog van de procureur van 
gedaagde sub 1 ontleende subsidiaire vordering; 

O. dat Wij onder de gegeven omstandigheden termen 
vinden de kosten van dit geding te regelen als volgt; 

RECHTDOENDE: 

a. Verklaren eiseres niet ontvankelijk in haar vorde
ring tegen de gedaagden sub 2 en 3 en 4; 

b. Veroordelen eiseres in de kosten, aan de zijde van 
de gedaagden sub 2 en 3 en 4 gevallen en tot dusver 
begroot op f 40,— (veertig gulden) voor ieder van deze 
gedaagden; 

c. Verbieden gedaagde sub 1 om enige aktiviteit te 
bedrijven onder de naam „Makelaarscombinatie Zoeter
meer N.V." zonder daarbij tevens te vermelden, toege
voegd aan deze naam,: Falkenburg, Nadorp en Zeilstra, 
zulks op verbeurte van een dwangsom van f 5000,— 
(vijfduizend gulden) voor iedere overtreding van dit 
verbod; 

d. Verklaren de onder c omschreven veroordeling uit
voerbaar bij voorraad; 

e. Compenseren de proceskosten tussen eiseres en ge
daagde sub 1 in dier voege, dat ieder van deze beide 
partijen haar eigen kosten zal dragen; 

Wijzen af hetgeen meer of anders is gevorderd. Enz. 

b) Het Hof, enz. 
TEN AANZIEN VAN HET RECHT: 

Overwegende, dat de tweede grief gericht is tegen het 
in rechtsoverweging 6 neergelegde oordeel van de Pre
sident; 

O., dat deze grief gegrond is; 
O., dat het Hof het voorlopig oordeel van de Pre

sident, dat appellante nodeloos gevaar heeft geschapen 
voor het ontstaan dan wel voortbestaan van verwarring 
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bij een niet te verwaarlozen deel van het daarvoor in 
aanmerking komende publiek, niet onderschrijft; 

O., dat ten processe vaststaat, dat de makelaar in 
onroerende goederen Hopman vele jaren, eerst onder de 
naam Makelaarskantoor Hopman, later onder de naam 
van geïntimeerde, het makelaarsbedrijf in onroerende 
goederen te Zoetermeer heeft uitgeoefend; dat geïnti
meerde tot voor kort de enige was, die zich aldaar op dat 
gebied bewoog; dat echter in 1966 ook een andere ven
nootschap — appellante — zich te Zoetermeer onder de 
naam „Makelaarscombinatie Zoetermeer N.V." op dit 
gebied is gaan bewegen; 

O., dat de naam van appellante met juistheid aangeeft, 
dat zij is gericht en wordt gedreven door enige makelaars; 
dat het woord „Makelaarscombinatie" en de naam „Ma
kelaarscombinatie Zoetermeer N.V." niet aangeven, dat 
appellante alle te Zoetermeer gevestigde makelaars in 
onroerende goederen omvat; dat bovendien in aanmer
king komt, dat het overgrote deel van de in Zoetermeer 
huisvesting zoekenden elders wonen en dus veelal niet 
zullen weten, dat geïntimeerde daar tot voor kort als enig 
makelaarsbedrijf in dat vak optrad; dat mede van belang 
is, dat het contact tussen een makelaarskantoor en een 
woningzoekende gewoonlijk van andere, minder vluch
tige, aard is dan dat tussen bijvoorbeeld een winkelier en 
zijn klant; dat mocht inderdaad een woningzoekende er
aan twijfelen of geïntimeerde in de combinatie is opge
nomen, hij bij een van de partijen of bij Hopman navraag 
zal doen en dan zal vernemen, dat dit niet zo is; dat dan 
ook, zelfs al zou meermalen navraag bij Hopman zijn 
gedaan — geïntimeerde heeft dit bij pleidooi in hoger 
beroep beweerd —, dit geen aanwijzing zou zijn voor het 
door de President aangenomen gevaar; dat geïntimeerde 
geen geval heeft genoemd, waarin dit gevaar te haren 
nadele werkelijkheid is geworden; 

O., dat — gelet op een en ander — het Hof het oor
deel van de President, dat een niet te verwaarlozen deel 
van het publiek zal aannemen, dat geïntimeerde haar 
positie van zelfstandigheid en onafhankelijkheid heeft 
opgegeven en deel is gaan uitmaken van appellante, niet 
vermag te onderschrijven; 

O., dat echter moet worden nagegaan of — afgezien 
van de door de President gegeven motivering — er ver
warring is ontstaan of dreigt en of het voeren door 
appellante van haar naam onrechtmatig is; 

O., dat het Hof dit niet kan aannemen; 
O., dat de wederzijdse namen niet op elkaar lijken; 
dat de naam van appellante volgens geïntimeerde vaag 

en ongebruikelijk is; dat de aanduiding „Makelaarscom
binatie" volgens haar de suggestie wekt van iets bij
zonders, iets speciaal betrouwbaars; 

O., dat een en ander — daargelaten of het rechtens 
relevant zou zijn — niet juist lijkt; dat appellante ver
scheidene makelaarsbedrijven te 's-Gravenhage en om
streken heeft genoemd, in wier naam die van een make
laar niet voorkomt en eveneens tal van ondernemingen 
van de meest verschillende aard, wier naam het woord 
„combinatie" bevat; 

O., dat na de betwisting door appellante niet genoeg
zaam is gebleken, dat zij in strijd met het eerste lid, 
tweede zin van het op 1 januari 1967 in werking ge
treden artikel 66 a Wetboek van Koophandel heeft ge
handeld en een- of meermalen niet vermeld heeft wie van 
haar bestuurders makelaar zijn en in welk vak; dat dit 
na de door geïntimeerde bij akte gedane mededelingen 
ook niet blijkt uit de in haar opdracht gemaakte foto's; 
dat in het midden kan blijven of artikel 66 a K. en het 
daarmede samenhangende artikel 436a Wetboek van 
Strafrecht de strekking hebben concurrenten te bescher
men tegen het voeren van een handelsnaam, die in strijd 
met die artikelen en met name met artikel 66 a, eerste 
lid, tweede zin wordt gevoerd; 

O., dat appellante's naam niet in de zin van artikel 5 b 
Handelsnaamwet een onjuiste indruk geeft van de onder
neming; dat van het voeren van die naam geen misleiding 
van het publiek is te duchten —, met name ook niet ten 
aanzien van derzelver aard en omvang; 

O., dat geïntimeerde in Zoetermeer als makelaarskan
toor in onroerende goederen bekend is; dat juist tenge
volge van die bekendheid zeer spoedig ter plaatse bekend 
zal zijn geworden — en, naar het Hof aanneemt, thans 
ruimschoots bekend is —, dat aldaar sinds enige tijd ook 
een ander makelaarsbedrijf in hetzelfde vak — appellante 
—• gevestigd is; 

O., dat het Hof — het voorafgaande samenvattend — 
tot het voorlopig oordeel komt, dat geen verwarring is 
ontstaan of dreigt en appellante niet onrechtmatig heeft 
gehandeld of handelt door te Zoetermeer onder haar 
naam de makelaardij in onroerende goederen te be
oefenen; 

O., dat het uitgesproken verbod niet kan worden ge
handhaafd, het vonnis niet in stand kan blijven en de 
vorderingen tegen appellante alsnog moeten worden af
gewezen; 

O., dat de derde en de vierde grief — respectievelijk 
klagend over de omvang van het opgelegde verbod en de 
hoogte van de dwangsom — geen onderzoek behoeven; 

RECHTDOENDE IN HOGER BEROEP: 

Vernietigt het vonnis van de President van de Arron
dissementsrechtbank te 's-Gravenhage in kort geding, uit
gesproken op 24 oktober 1966, voorzover daarbij de 
vorderingen van geïntimeerde tegen appellante zijn toe
gewezen; 

En te dien aanzien opnieuw rechtdoende: 
Ontzegt geïntimeerde die vorderingen; 
Veroordeelt haar in de kosten van beide instanties, 

in eerste aanleg aan de zijde van appellante begroot op 
f 135,20 en in hoger beroep tot op heden f 682,80. Enz. 

Nr 140. President Arrondissements-Rechtbank 
te Haarlem, 24 december 1968. 

(Mr F. P. E. Bloemarts) 

Artt. 5 en 5a Handelsnaamwet. 
De handelsnaam „Het Jagershuis v/h S. de Jager" 

gelijkt verwarrend veel op de handelsnaam „N.V. Het 
Jagershuis". 

Art. 289 W.v.B.Rv. 
Het vragen van een orde-maatregel wegens een met de 

wet strijdig en tevens maatschappelijk ongeoorloofd han
delen is naar zijn aard spoedeisend. 

N.V. Het Jagershuis te 's-Gravenhage, eiseres in kort 
geding, procureur Mr S. Boekman, advocaat Mr H. P. 
Utermark, 

tegen . 
R. Wuite te Haarlem, gedaagde, procureur Mr J. C. A. 

Korrel. 

De President, enz. 
TEN AANZIEN VAN HET RECHT: 

Overwegende, dat uit de sub factis vermelde vast
staande feiten voortvloeit, dat gedaagde, doordien hij 
ten behoeve van de zijnerzijds gedreven onderneming 
als aldaar omschreven ter aanduiding van die onder
neming mede de woorden „Het Jagershuis" bezigt, han
delt zowel in strijd met de artikelen 5 en 5a van de Han
delsnaamwet als in strijd met de zorgvuldigheid, welke 
in het maatschappelijk verkeer aan gedaagde jegens eise
res betaamt; 
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O. immers: 
dat deze aanduiding voor het zowel visueel als auditief 

belangrijkste deel geheel overeenstemt met de sinds vele 
jaren rechtmatig door eiseres gevoerde handelsnaam; 

dat de door gedaagde aan vorenbedoeld deel toege
voegde woorden ,,v/h S. de Jager" naar Onze aanvan
kelijke mening iedere onderscheidende kracht missen; 

dat als gevolg van het gebruik van voormelde aandui
ding, naar voor de hand ligt en daarom geen nader bewijs 
behoeft, tussen de onderneming van eiseres en die van 
gedaagde bij het publiek verwarring te duchten is; 

dat dit te eer het geval moet zijn, nu gedaagde volgens 
de eigen opgave van zijn raadsman een zaak drijft, welke 
gespecialiseerd is in jacht- en sportwapenen, zomede in 
de hierbij behorende munitiën, jachtartikelen en jacht-
kleding, terwijl Wij het op voorhand van algemene be
kendheid achten, dat eiseres, behalve andere artikelen, 
soortgelijke zaken als de door gedaagde verhandelde aan 
het publiek verkoopt; 

dat het door Ons aangenomen gevaar voor verwarring 
naar Ons voorlopig gevoelen niet geweken of verminderd 
is, zelfs al zou, gelijk gedaagde heeft doen betogen, zowel 
de clientèle van eiseres als die van gedaagde alleenlijk of 
grotendeels behoren tot een groep van personen, bij wie 
een meer dan gemiddeld onderscheidingsvermogen ver
ondersteld mag worden, vermits een zekere mate van 
welstand en deskundigheid in jacht- en sportzaken niet 
behoeft in te sluiten de wetenschap, dat de onderneming 
van gedaagde, in tegenstelling tot hetgeen de door deze 
gebruikte aanduiding in strijd met de werkelijkheid en 
dus ten onrechte op zijn minst suggereert, met de onder
neming van eiseres in geen enkel opzicht gelieerd is; 

dat — indien het al waar zou zijn, hetgeen des ge
daagden raadsman voorts heeft aangevoerd, dat bij de op 
24 april 1967 plaats gehad hebbende inschrijving van zijn 
onderneming in het Handelsregister aan hem van de zijde 
van de Kamer van Koophandel is medegedeeld, dat tegen 
de toen kenbaar gemaakte benaming geen bezwaar be
stond — deze omstandigheid niet ter zake dienende is, 
daar de gestelde mededeling aan gedaagde generlei recht 
op het gebruik van de door hem gekozen handelsnaam 
kon verschaffen; 

dat overigens — aangezien gedaagde als branche
genoot van eiseres in redelijkheid geweten moet hebben, 
dat de laatstgenoemde met als handelsnaam „Het Jagers-
huis" reeds eerder handel dreef in artikelen, soortgelijk 
aan die, welke gedaagde zelf en in het verleden zijn 
rechtsvoorganger aan de man bracht — gedaagde boven
dien jegens eiseres onrechtmatig handelt, immers door 
zijn onderneming op de gewraakte wijze aan te duiden 
naar Ons voorlopig inzicht kennelijk poogt aan te haken 
aan het renommé, hetwelk eiseres in de loop der jaren 
voor zichzelve had opgebouwd; 

dat in dit verband gedaagde ten onrechte zich er op 
beroept, dat hij in afwijking van het door eiseres gevoerde 
beeldmerk neven de bestreden handelsnaam als beeld
merk een deel van een jachtgeweer gebruikt, daar in casu 
alleenlijk de handelsnaam „Het Jagershius" onderwerp 
van de rechtsstrijd is; 

O., dat gedaagde nog wel heeft doen betwisten, dat de 
onderwerpelijke zaak spoedeisend is, doch al evenzeer 
ten onrechte, vermits het vragen van een orde-maatregel 
wegens een met de wet strijdig en tevens maatschappelijk 
ongeoorloofd handelen, gelijk Wij ten aanzien van ge
daagde blijkens het vorenstaande op voorhand bewezen 
oordelen, naar zijn aard spoedeisend is en in geen enkel 
opzicht aannemelijk is geworden, dat eiseres ooit de 
bedoeling zou hebben gehad in het gebruik door gedaagde 
van de besproken handelsnaam te berusten; 

O., dat mitsdien de Ons voorgelegde vordering in voege 
als na te melden toewijsbaar is; 

RECHTDOENDE IN KORT GEDING: 

Bevelen gedaagde terstond na de betekening van dit 
vonnis te staken en gestaakt te houden het gebruik van 
de handelsnaam danwei de aanduiding „Het Jagershuis", 
al of niet in combinatie met de woorden „v/h S. de 
Jager"; 

Verbieden gedaagde om na de betekening van dit von
nis in verband met zijn onderneming een handelsnaam te 
voeren danwei een aanduiding te bezigen, welke de woor
den „Het Jagershuis" of het woord „Jagershuis" bevat; 

Bepalen, dat door gedaagde een aan eiseres te betalen 
dwangsom zal zijn verbeurd ten belope van f 10.000,— 
(tien duizend gulden) voor iedere overtreding van voor
meld bevel of voormeld verbod; 

Verklaren dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voor
raad; 

Verwijzen gedaagde in de kosten van dit korte geding, 
tot aan de uitspraak van dit vonnis door Ons aan de zijde 
van eiseres begroot op f73,20 aan verschotten en op 
f314,40 aan salaris voor haar procureur, de Omzet
belasting inbegrepen. Enz. 

Nr 141. Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, 30 november 
1965 (NJ . 1969, nr 228). 

(ringmechanieken) 
President: Mr H. P. A. Achterbergh; 

Raden: Mrs V. A. D. M. van Haren en Jhr Mr 
P. L. E. van der Maessen de Sombreff. 

Art. 1401 B.W. 
Slaafse navolging. 
Rechtbank: 
Het door gedaagde gefabriceerde ringmechaniek is een 

kennelijke nabootsing van dat van eiseressen. 
Het laatste bezat onderscheidend vermogen. 
Voor de kans op verwarring moet niet alleen worden 

gelet op de kopers die het mechaniek kopen als half-
produkt om het in een band te zetten, maar evenzeer en 
voornamelijk op de kopers-wederverkopers zoals waren
huizen en kantoorboekhandels en op de uiteindelijke 
kopers van de ringbanden, waarin het mechaniek is ver
werkt. 

Voor de kans op verwarring bij de gewone, niet tech
nisch geschoolde en niet al te nauwkeurig toekijkende 
koper is bepalend het totale beeld. Naar dit criterium is 
de kans op verwarring aanwezig. 

Voor de beantwoording van de vraag of gedaagde haar 
mechaniek zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaar
heid daarvan afbreuk te doen evengoed anders had kun
nen vervaardigen, acht de Rechtbank voorlichting door 
deskundigen nodig. 

De kennelijke nabootsing is — zoal op zichzelf niet 
reeds onrechtmatig — dit in ieder geval als komt vast 
te staan, dat gedaagde haar mechaniek heeft geleverd aan 
allerlei beunhazen, die daarmede ringbanden van infe
rieure kwaliteit vervaardigen en tegen afbraakprijzen 
verkopen, en voorts dat de kwaliteit van het door ge
daagde vervaardigde mechaniek van beduidend mindere 
kwaliteit is dan dat van eiseressen. 

Hof: 
Het mechaniek van eiseressen bezat toen het mecha

niek van gedaagde op de markt verscheen geen onder
scheidend vermogen, daar nauwelijks enig verschil met 
de toen reeds bestaande modellen valt te ontdekken en 
het bestaan van onderscheidend vermogen, wat de in
kepingen betreft, bovendien is uitgesloten, omdat deze 
zich, na aanbrenging van het mechaniek in de ringband, 
aan het oog van de uiteindelijke koper onttrekken. 
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Het staat producenten in het algemeen vrij prijsver-
lagende, dikwijls met kwaliteitsvermindering gepaard 
gaande produktiemethoden te volgen, hetgeen meebrengt 
dat aan deze producenten gedane leveranties, waardoor 
deze tot genoemde produktiemethoden in staat worden 
gesteld, evenmin als onbetamelijk kunnen worden aan
gemerkt. 

De vennootschap onder firma Gebr. Janssen te Tege-
len, c.s., appellanten, incidenteel geïntimeerden, procu
reur Mr A. C. A. Falke, 

tegen 
De vennootschap naar Engels recht James Burn and 

Company Limited te Londen, c.s., geïntimeerden, inciden
teel appellanten, procureur Mr H. J. W. Swane. 

a) Arrondissements-Rechtbank te Roermond, dd. 3 
september 1964. 

President: Mr Th. W. G. A. Janssen; Rechters: Mrs 
J. C. A. Sprangers en A. J. M. Hupperts. 

De Rechtbank, enz. 
TEN AANZIEN VAN HET RECHT: 

Overwegende, dat deels als door gedaagden erkend en 
deels als niet dan wel onvoldoende weersproken rechtens 
de navolgende feiten vaststaan, waarbij de Rechtbank aan 
het beroep van gedaagden op de onsplitsbaarheid van hun 
aveu voorbijgaat, omdat het verweer van gedaagden geen 
bekentenis met bevrijdende toevoeging inhoudt, maar 
voor een deel uit een zuivere bekentenis bestaat en voor 
een ander deel uit bekentenis en ontkenning; 

dat eiseres sub 1 sinds vele jaren fabriceert en verhan
delt openklapbare ringmechanieken voor de vervaardiging 
van losbladige boeken en dergelijke, welke eveneens reeds 
vele jaren door eiseres sub 2 als alleen-importeur in 
Nederland worden ingevoerd en aldaar — zij het na in 
een ringband te zijn gezet — worden verhandeld, terwijl 
eiseres sub 2 bovendien met toestemming van eiseres 
sub 1 deze mechanieken hier te lande vervaardigt of doet 
vervaardigen, welk laatstvermeld feit gedaagden slechts 
bij gebrek aan wetenschap hebben ontkend, zijnde deze 
ontkenning als onvoldoende gemotiveerd te achten, nu 
eiseressen hierna een folder hebben overgelegd, waarin 
vermeld staat, dat eiseres sub 2 het bedoelde mechaniek 
ook in eigen bedrijf vervaardigt en gedaagden de inhoud 
van deze folder niet hebben betwist; 

dat eiseressen door hun gezamenlijke inspanning voor 
deze mechanieken een ruime markt in Nederland hebben 
gecreëerd; 

dat gedaagde sub 1, waarvan gedaagden sub 2, 3 en 4 
de hoofdelijk aansprakelijke vennoten zijn, sinds enige 
tijd ringmechanieken heeft laten vervaardigen en in de 
handel heeft gebracht; 

O., dat uit de gewisselde stukken en de gehouden plei
dooien duidelijk is geworden, dat gedaagde sub 1 in het 
verleden — doch in ieder geval na 1961 — achtereen
volgens twee gelijksoortige ringmechanieken heeft laten 
vervaardigen en in de handel heeft gebracht, welke in de 
procedure bekend zijn als „Janssen I" en „Janssen II", 
doch de Rechtbank het door partijen gestelde slechts zal 
beoordelen, voorzover het betreft het ringmechaniek 
„Janssen II", nu eiseressen bij pleidooi het gestelde aldus 
hebben verduidelijkt, dat het in deze procedure slechts 
gaat over de vervaardiging en het in de handel brengen, 
althans gebracht hebben, van het mechaniek „Janssen II"; 

O., dat gedaagden onweersproken hebben aangevoerd 
dat zij sinds enige maanden voor het uitbrengen der dag
vaarding de handel in de bedoelde mechanieken hebben 
gestaakt en deze ook niet meer laten vervaardigen, maar 
zulks de ontvankelijkheid van het gevorderde niet raakt, 
nu het sub 1 en 3 gevorderde ook slaat op eventueel on

rechtmatig handelen van gedaagde sub 1 en/of gedaag
den in het verleden en het sub 2 gevorderde verbod voor 
de toekomst ook kan worden gevraagd, indien gedaag
den inmiddels het hun verweten onrechtmatig gedrag 
hebben gestaakt; 

O., dat eiseressen voorts hebben gesteld, dat de ring
mechanieken van gedaagden in hun uiterlijke verschij
ningsvorm een kennelijke imitatie zijn van die van eise
ressen en dat de ringmechaniek „Janssen II" ook thans 
nog, hoewel gedaagde sub 1 na een waarschuwing namens 
eiseressen aan haar product enkele kleine wijzigingen 
heeft aangebracht, nog zozeer gelijkt op het ringmecha
niek van eiseressen, genaamd Multo ringmechaniek, dat 
deze beide door een niet zeer nauwkeurig toeschouwer 
zullen, althans kunnen worden verward; voorts dat ge
daagden zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid 
van hun product afbreuk te doen daaraan een andere 
vorm zouden hebben kunnen geven met name wat betreft 
de plaats en de vorm van de hefbomen, waarmede de 
ringen kunnen worden geopend en gesloten, de vorm en 
de dikte van de ringen, de vorm en de plaats van de 
openingen ter bevestiging van het ringmechaniek aan de 
boekband en de vorm en de plaats van de inkepingen van 
de metalen staven, welke te samen het scharnierend ele
ment van het mechaniek vormen, waardoor het verwar
ringsgevaar zou zijn vermeden, althans verkleind; 

O., dat gedaagden hebben ontkend, dat er sprake is 
van een kennelijke nabootsing van het Multo mechaniek 
van eiseressen, omdat er ettelijke veel op elkaar gelij
kende uitvoeringen van ringmechanieken in de handel 
zijn, waarop geen octrooi is verleend en die alle in meer
dere of mindere mate bij de constructie en werking van 
het door hen vervaardigde mechaniek als voorbeeld heb
ben gediend; dat gedaagden — naar zij hebben gesteld — 
bedoelen het zogenaamde Liebolt-, EJA- en ELBA- bene
vens een naamloos ringmechaniek, van al welke mecha
nieken partijen een exemplaar aan de Rechtbank hebben 
overgelegd; 

O., dat aan de Rechtbank op grond van haar eigen 
waarneming van de door beide partijen overgelegde 
mechanieken, te weten het Multo ringmechaniek van 
eiseressen en het T.M.I. ringmechaniek, hetwelk het zelfde 
is als dat genaamd „Janssen II", is gebleken dat deze in 
hun uiterlijke verschijningsvorm zeer veel op elkaar ge
lijken (de afmetingen, de vorm der hefbomen en de ring-
afstanden zijn geheel gelijk); 

dat de Rechtbank voorts heeft waargenomen door ver
gelijking van de hiervoor vermelde mechanieken met de 
andere door gedaagden bedoelde ringmechanieken, dat de 
bijna geheel op elkaar gelijkende „Liebolt" en „EJA" 
mechanieken in hun vorm aanmerkelijk afwijken van het 
Multo en T.M.I. mechaniek, omdat zij — anders dan deze 
— gecombineerde hefbomen aan één zijde hebben en 
bovendien plattere ringen, terwijl de verschillen in vorm 
tussen het ELBA- en het bedoelde naamloze ringmecha
niek enerzijds en het Multo- en het T.M.I. mechaniek 
anderzijds nog groter zijn door geheel andere afmetingen 
en een afwijkende ringafstand; 

O., dat de Rechtbank op grond van deze eigen waar
nemingen en van het door gedaagden toegegeven feit, dat 
ook het Multo-ringmechaniek van eiseressen model heeft 
gestaan bij de vervaardiging van het litigieuze mechaniek 
van gedaagden, als ten processe vaststaand aanneemt, dat 
laatst bedoeld ringmechaniek een kennelijke nabootsing 
is van dat van eiseressen; 

O., dat thans de vraag moet worden onderzocht, of 
deze kennnelijke nabootsing een onrechtmatige is, zoals 
door eiseressen wordt gesteld en door gedaagden wordt 
betwist; 

O. hieromtrent, dat gedaagden vooreerst hebben ont
kend, dat het ringmechaniek van eiseressen een karakte
ristiek uiterlijk zou bezitten, zowel omdat dit mechaniek 
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reeds bekend was door beschrijving en afbeelding in het 
Amerikaanse octrooischrift 2.183.231 d.d. 12 december 
1939 alsook omdat ettelijke soortgelijke ringmechanieken, 
die door andere fabrikanten worden geproduceerd en niet 
wezenlijk van het door eiseressen op de markt gebrachte 
afwijken, doch daarop zeer veel gelijken, hier te lande 
verkrijgbaar zijn; 

O., dat voor de vraag naar de al dan niet onrecht
matigheid van de litigieuze nabootsing een karakteristiek 
uiterlijk van het ringmechaniek van eiseressen slechts in 
zoverre beslissend is als daaronder wordt verstaan, dat 
dit mechaniek zich in zijn uiterlijke vorm aanmerkelijk 
onderscheidde van de andere soortgelijke in de handel 
zijnde ringmechanieken op het moment, dat gedaagde 
sub 1 het mechaniek „Janssen I" waarvan het T.M.I. 
mechaniek kennelijk is afgeleid, vervaardigde en op de 
markt bracht, zijnde dit — naar vaststaat — in ieder 
geval na 1961; 

O., dat ten processe vaststaat, dat het Multo-mecha-
niek van eiseressen tot omstreeks 1958 sedert vele jaren 
als enig ringmechaniek voor interieurs met 17 perforatie-
gaten op inch-afstand op de Nederlandse markt is ge
weest, alsmede dat dit product in de U.S.A., Engeland en 
Duitsland octrooi-bescherming geniet of genoten heeft 
en de Rechtbank dan ook van oordeel is, dat dit mecha
niek in die periode zeker voldoende onderscheidend ver
mogen bezat; 

O., dat de sinds 1958 op de markt verschenen soort
gelijke ringmechanieken, waarmede gedaagden doelen op 
de hiervoor vermelde producten van de merken „Lie-
bolt", „EJA" en „ELBA" en op een naamloos product, op 
een of meer punten in hun uiterlijke vorm aanmerkelijk 
afwijken van het Multo-ringmechaniek van eiseressen 
— zoals door de Rechtbank in de voorgaande overwe
gingen is vastgesteld — hetgeen een dusdanig verschil in 
vorm tussen deze mechanieken medebrengt, dat hierdoor 
het onderscheidend vermogen van het mechaniek van 
eiseressen in de periode tussen 1958 en het moment, 
waarop het product van gedaagden in de handel kwam, 
niet is verloren gegaan of aanmerkelijk verkleind; 

O., dat de Rechtbank evenmin aanneemt, dat de door 
gedaagden gestelde beschrijving en tekening in het Ame
rikaanse octrooischrift 2.183.231 van 12 december 1939, 
die overigens — naar vaststaat — betrekking had op de 
Amerikaanse uitvinding, waarnaar het Multo mechaniek 
in Engeland is vervaardigd, van enige invloed is geweest 
op het al dan niet onderscheidend vermogen van het ring
mechaniek van eiseressen zoals gefabriceerd en in voor
melde periode op de markt gebracht voor het op de 
Nederlandse markt kopend publiek, waarop het hier aan
komt, verwerpende de Rechtbank mitsdien de ook door 
gedaagden geponeerde stelling, dat als eis voor onrecht
matige nabootsing o.a. moet worden aangenomen, dat het 
nagebootste product nieuw en origineel is in dien zin, dat 
hieromtrent nergens iets bekend is door vervaardiging of 
publicatie; 

O., dat gedaagden nog hebben aangevoerd, dat ook een 
EjA-ringmechaniek met de hefbomen aan beide zijden 
evenals het Multo-mechaniek in de handel is, doch de 
Rechtbank deze stelling — nog afgezien van het feit dat 
niet alleen de hefbomen maar ook de ringen in vorm ver
schillen — zonder meer — nu omtrent de periode, ge
durende welke en de hoeveelheid waarin dit is geschied, 
niets is gesteld — onvoldoende acht om aan te nemen, 
dat hierdoor het onderscheidend vermogen van het 
Multo-mechaniek zou zijn verloren gegaan; 

O., dat naar het oordeel der Rechtbank dan ook als 
vaststaand valt aan te nemen, dat het Multo-mechaniek 
van eiseressen zich op het moment, waarop gedaagde 
sub 1 met de vervaardiging van zijn product begon, aan
merkelijk onderscheidde van andere soortgelijke produc
ten op de Nederlandse markt; 

O., dat gedaagden vervolgens hebben aangevoerd, dat 
er geen kans op verwarring bij het kopend publiek zou 
bestaan of zou kunnen bestaan, omdat hun product enkel 
werd geleverd aan een kleine groep gespecialiseerde be
drijven (boekbinderijen en plasticlasbedrijven), welke 
geen afnemers zijn van het Multo mechaniek, waartegen
over eiseressen hebben gesteld, dat niet enkel van belang 
is of verwarring zou kunnen ontstaan bij een kleinere 
groep gespecialiseerde afnemers, maar of dit het geval 
kan zijn bij de niet nauwkeurig toeschouwende koper; 

O., dat de Rechtbank de opvatting van gedaagden on
juist acht, omdat voor de kans op verwarring met betrek
king tot een product als het litigieuze ringmechaniek, 
welke functie juist bestaat in het verwerkt worden in een 
ringband voor losbladige interieurs, niet enkel gelet moet 
worden op die groep van kopers, die het mechaniek als 
halfproduct kopen om het in een band te zetten, maar 
evenzeer en voornamelijk op de kopers-wederverkopers 
zoals warenhuizen en kantoorboekhandels, en op de uit
eindelijke kopers van de ringbanden, waarin het mecha
niek is verwerkt; 

O., dat de Rechtbank voor de kans op verwarring bij 
de gewone, niet technisch geschoolde en niet al te nauw
keurig toekijkende koper bepalend acht het totaalbeeld, 
zoals zich dit aan die koper voordoet en in zijn herin
nering blijft en naar dit criterium de kans op verwarring 
van het Multo-ringmechaniek met het T.M.i.-ringmecha-
niek van gedaagde sub 1 zeker aanwezig is; 

O., dat het vrij onduidelijk aangebrachte merk, be
staande uit de woorden T.M.I. en het vorige kleine ver
schil, hierin bestaande, dat in de veer gleufjes inplaats 
van ronde inkepingen, zoals bij het Multo mechaniek zijn 
aangebracht, deze verwarrings-kans naar het oordeel der 
Rechtbank niet opheft, omdat voor de gewone koper het 
totaalbeeld van een eenvoudig product als het onder
havige, waarvan de detailpunten bovendien moeilijk te 
zien zijn, omdat het in een ringband is verwerkt, wel in 
hoofdzaak bepaald zal worden door de hem bekende, 
uiterlijke vorm en juist deze uiterlijke vorm van het 
T.M.i.-ringmechaniek zeer veel gelijkt op het Multo-
ringmechaniek; 

O., dat thans moet worden onderzocht of gedaagde 
sub 1 haar ringmechaniek, zonder aan de deugdelijkheid 
en bruikbaarheid daarvan afbreuk te doen, ten aanzien 
van de door eiseressen gestelde punten te weten: de plaat
sing en vorm der hefbomen, de vorm en dikte der ringen, 
de vorm en de plaats van de openingen ter bevestiging 
van het mechaniek aan de ringband en de vorm en de 
plaats van de inkepingen der metalen staven, welke te
zamen het scharnierend element van het mechaniek vor
men, waardoor de hiervoor vastgestelde verwarringwek-
kende uiterlijke vorm van het T.M.i.-mechaniek naar de 
mening der Rechtbank mede wordt bepaald, evengoed 
anders had kunnen vervaardigen, waaromtrent partijen 
van mening verschillen, hebbende gedaagden gesteld, dat 
alle genoemde punten betrekking hebben op de deugde
lijkheid en bruikbaarheid van haar ringmechaniek; 

O., dat de Rechtbank de inhoud van de door eiseressen 
overgelegde rapporten d.d. 28 december 1961 en 17 mei 
1962 van het octrooibureau Vriezendorp en Gaade te 
's-Gravenhage voor het antwoord op de voormelde vraag 
onvoldoende acht en Zij de voorlichting van deskundigen 
hieromtrent nodig heeft; 

O., dat eiseressen voor het eerst in de conclusie van 
repliek en vervolgens nader uitgewerkt bij pleidooi als 
bijkomende omstandigheden hebben gesteld, dat gedaag
de sub 1 die het ringmechaniek „Janssen II" heeft ge
leverd aan allerlei beunhazen, die daarmede veelal ring
banden van inferieure kwaliteit vervaardigden en tegen 
afbraakprijzen leverden, waardoor zij eiseressen heeft 
genoopt hun handelsprijzen bij gelijkblijvende kostprijs 
te verlagen en waardoor de renommée van de ringbanden 
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van eiseres sub 2 werd aangetast; dat eiseressen voorts 
nog — zij het pas voor het eerst bij pleidooi —• hebben 
aangevoerd, dat de kwaliteit van het door gedaagde sub 1 
vervaardigde en in de handel gebrachte T.M.i.-ringmecha-
niek van beduidend mindere kwaliteit is dan het Multo-
ringmechaniek; 

O., dat deze stellingen nieuwe feitelijke grondslagen 
opleveren, hetgeen een vermeerdering van eis betekent; 
dat deze eisvermeerdering behoudens ten aanzien van het 
laatstvermelde, voor het eerst bij pleidooi gestelde feit, 
kan worden toegelaten, nu gedaagden zich hiertegen niet 
hebben verzet, doch de feiten hebben ontkend; 

O., dat het door eiseressen aangeboden bewijs der voor
melde bijkomende feiten en omstandigheden ter zake 
dienende is, waar de Rechtbank van oordeel is, dat de 
kennelijke nabootsing van het ringmechaniek van eise
ressen door gedaagde sub 1 en het in de handel brengen 
daarvan — ook indien dit op zich reeds niet onrecht
matig zou moeten worden geoordeeld — desondanks als 
oneerlijke concurrentie, in strijd met de maatschappelijke 
betamelijkheid en met de zorgvuldigheid, die gedaagden 
tegenover eiseressen in acht behoren te nemen, moet wor
den beschouwd, indien komt vast te staan, dat zulks heeft 
plaatsgevonden onder de hiervoor vermelde omstandig
heden en de door eiseressen gestelde gevolgen heeft 
teweeggebracht; 

O., dat in deze te bewijzen op te dragen feiten tevens 
besloten is een der twee door eiseressen gestelde schade
factoren, welke door gedaagden is ontkend, namelijk dat 
eiseressen schade hebben geleden, omdat zij door het 
handelen van gedaagden genoopt zijn om de handelsprijs 
van hun ringmechaniek en de daarmede verbonden ring
band met interieur bij gelijkblijvende kostprijs te verlagen 
en dat de goede naam van de ringbanden van eiseres 
sub 2 door dat handelen is aangetast; 

RECHTDOENDE IN NAAM DER KONINGIN: 

Alvorens verder te beslissen; 
Beveelt dat een onderzoek door deskundigen zal wor

den bewerkstelligd; 
Bepaalt als voorwerp van onderzoek het volgende: Had 

gedaagde sub 1 het door haar vervaardigde en in de 
handel gebrachte T.M.i.-ringmechaniek, zoals ten pro-
cesse overgelegd, evengoed anders kunnen vervaardigen 
ten aanzien van de plaatsing en vorm der hefbomen, de 
vorm en dikte der ringen, de vorm en de plaats van de 
openingen ter bevestiging van het mechaniek aan de 
ringband en de vorm en de plaats van de inkepingen der 
metalen staven, welke tezamen het scharnierend element 
van het mechaniek vormen, zonder aan de deugdelijkheid 
en bruikbaarheid van dit mechaniek afbreuk te doen, 
mede gelet op de eisen, die gesteld worden door de ring
banden en de interieurs, waarvoor het mechaniek be
stemd is of gebruikt kan worden; enz. 

en voorts: Laat eiseressen toe en zonodig beveelt haar 
door alle middelen rechtens en speciaal door getuigen te 
bewijzen: 

„dat gedaagden sub 1 het ten processe bedoelde ring
mechaniek T.M.I. hebben geleverd aan allerlei beunhazen, 
die daarmede veelal ringbanden van inferieure kwaliteit 
vervaardigden en tegen afbraakprijzen leverden, waar
door zij eiseressen genoopt hebben hun handelsprijzen bij 
gelijkblijvende kostprijzen te verlagen en waardoor de re-
nommée van de ringbanden van eiseres sub 2 werd aan
getast"; enz. 

b) Het Hof, enz. 

Van genoemd vonnis bij exploit van dagvaarding van 
12 november 1964 in hoger beroep gekomen, hebben 
partijen Janssen geconcludeerd tot vernietiging van het 
beroepen vonnis en afwijzing der oorspronkelijke vor
dering. 

Bij memorie van grieven voerden zij, onder overlegging 
van een aantal ringmechanieken en een geschrift, tegen 
dit vonnis acht grieven aan, welke het Hof als volgt 
meent te kunnen samenvatten: 

1) Ten onrechte heeft de Rechtbank geoordeeld dat 
het „aanvallende" Multo-mechaniek van Burn c.s. zich 
uiterlijk aanmerkelijk onderscheidt van de als „EJA", 
„Liebold", „ELBA" en „Naamloos" door Janssen in het 
geding gebrachte mechanieken. 

2) Ten onrechte heeft de Rechtbank niet in haar be
schouwing betrokken een overgelegd „EJA" mechaniek, 
welke aan weerskanten van een dubbele hefboom is 
voorzien. Enz. 

6) Ten onrechte heeft de Rechtbank aangenomen dat 
Burn c.s. de grondslag van hun eis hebben vermeerderd 
met de nadere stelling, die aan hen te bewijzen is op
gedragen. 

7) Ten onrechte heeft de Rechtbank geoordeeld dat 
als het verhandelen van het T.M.i.-mechaniek op zichzelf 
niet onrechtmatig is, dit verhandelen onder de in grief 6 
bedoelde omstandigheden wel onrechtmatig was. 

8) Ten onrechte heeft de Rechtbank de vordering van 
Burn c.s. niet aanstonds afgewezen. 

Burn c.s. hebben bij memorie van antwoord de grieven 
bestreden en geconcludeerd tot bevestiging van het be
roepen vonnis. 

Zij brachten tevens naar voren dat eind 1961, toen 
Janssen met haar T.M.i.-mechaniek op de Nederlandse 
markt kwam, op die markt slechts twee typen ringbanden 
verkrijgbaar waren te weten: 

1) haar eigen Multo-ringbanden, 
2) Sesam- en Veriringbanden, welke zijn voorzien van 

Liebold- en Ejamechanieken. Enz. 

TEN AANZIEN VAN HET RECHT: 

Overwegende dat Burn c.s. bij inleidende dagvaarding 
aan hun vordering een tweeledige stelling ten grondslag 
hebben gelegd namelijk dat het door Janssen vervaar
digde en verhandelde T.M.I. ringmechaniek (overeen
stemmend, zoals uit de verdere inhoud der dingtalen is 
gebleken, met het bij memorie van grieven als productie 
2 in het geding gebracht model) zulk een grote gelijkenis 
vertoonde met hun eigen Multo-mechaniek (overeen
stemmend met model 1) dat zij door een niet zeer nauw
keurig beschouwer met elkaar zullen worden verward en 
voorts dat Janssen, zonder aan de deugdelijkheid en de 
bruikbaarheid van haar product afbreuk te doen, dat ver
warringsgevaar had kunnen vermijden, althans verklei
nen, door aan hun product op diverse punten een andere 
vorm te geven; 

O. dat op deze grondslag de ingestelde vordering 
slechts zou kunnen worden toegewezen als komt vast te 
staan dat het Multo-mechaniek, toen het T.M.I. mecha
niek op de markt verscheen, onderscheidend vermogen 
bezat, welk vermogen, bij aanwezigheid op de markt van 
nog andere gelijksoortige modellen, slechts dan aan het 
Multo-mechaniek kan worden toegekend, indien het zich 
aanmerkelijk van die andere modellen zou onderscheiden; 

O. dienaangaande: 
dat als onbetwist tussen partijen vaststaat dat, toen eind 

1961 het T.M.i.-mechaniek op de Nederlandse markt ver
scheen, behalve het Multo-mechaniek in ieder geval reeds 
in de handel waren het zogenaamd Eja- en Lieboldmecha-
niek, in hoger beroep als productie 3 en 4 in het geding 
gebracht, waarbij het Hof de door Burn c.s. in ontken
nende doch door partijen Janssen in bevestigende zin 
beantwoorde vraag: of omstreeks die tijd nog andere 
soortgelijke modellen in de handel waren, in het midden 
laat; 
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dat het Hof, het Multomodel enerzijds en het Eja- en 
Lieboldmodel anderzijds met elkaar vergelijkend, ook bij 
meer nauwkeurige waarneming nauwelijks enig verschil 
tussen de vergeleken modellen vermag te ontdekken wat 
betreft de vorm en de dikte der ringen, de vorm en de 
plaats van de openingen, ter bevestiging van het mecha
niek aan de ringband en de plaats van de inkepingen 
der metalen staven welke samen het scharnierend element 
van het mechaniek vormen; 

dat derhalve, wat al deze uiterlijke hoedanigheden 
betreft, het Multo-model geen onderscheidend vermogen 
bezit, hetgeen wat laatstgenoemde inkepingen betreft 
bovendien nog zou zijn uitgesloten omdat deze zich, na 
aanbrenging van het mechaniek in de ringband, aan het 
oog van de uiteindelijke koper onttrekken; 

dat ook het vormverschil tussen de hefbomen der 
vergeleken modellen te weinig opvallend is om aan het 
Multo-mechaniek een onderscheidend vermogen te 
geven; 

dat de modellen zich daarentegen wel onderscheiden 
wat de plaats van de hefbomen aangaat; 

dat echter voor de vaststelling van de mate van onder
scheid tussen genoemde modellen 's rechters aandacht 
zich niet mag beperken tot de afzonderlijke onderdelen, 
waarin die verschillen zich openbaren, maar zich moet 
richten op het door deze verschillen beïnvloed totaal
beeld, zoals zich dat aan een onbevangen waarnemer 
voordoet; 

dat, hiervan uitgaande, het verschil in plaatsing der 
hefbomen het totaalbeeld van de vergeleken modellen 
naar 's Hofs oordeel niet in die mate van elkaar doet 
afwijken dat men van een aanmerkelijk verschil, hetwelk 
blijkens het bovenoverwogene voor het onderscheidend 
vermogen van het Multo-mechaniek vereist is, kan 
spreken; 

O. dat derhalve de eerste grief gegrond is, hetgeen 
mede brengt dat de grieven 2 t / m 5 hun betekenis hebben 
verloren en derhalve kunnen worden gepasseerd; 

O. dat de Rechtbank de door Burn c.s. ingestelde 
vordering ook nog heeft getoetst aan hun bij conclusie 
van repliek ontwikkelde stelling luidende: 

dat Janssen het ringmechaniek T.M.I. heeft geleverd 
aan allerlei beunhazen, die daarmede veelal ringbanden 
van inferieure kwaliteit vervaardigden en tegen afbraak-
prijzen leverden, waardoor zij Burn c.s. genoopt hebben 
hun handelsprijzen bij gelijkblijvende kostprijzen te ver
lagen en waardoor de renommée van hun ringbanden 
wordt aangetast; 

O. dat in aansluiting daarop de Rechtbank Burn c.s. 
met een bewijsopdracht heeft belast, op welk onderdeel 
van het vonnis de grieven 6 en 7 betrekking hebben; 

O. dienaangaande: 
dat het Hof de tendentieuse termen „beunhazen" en 

„afbraakprijzen", bij gebreke van enige nadere door Burn 
c.s. daaraan gegeven inhoudsbepaling, in verband met de 
samenhangende tekst meent te moeten verstaan als: „af
nemers, die de geleverde mechanieken aanbrengen in 
ringbanden van minder degelijke kwaliteit" teneinde deze 
tegen „aanzienlijk lagere prijzen dan waarvoor de Multo-
ringbanden plachten te worden verkocht" op de markt te 
brengen; 

dat echter, ook indien partij Janssen van de ver
werkingsmethoden en handelsdoeleinden van zijn af
nemers op de hoogte mocht zijn geweest, hij niet in strijd 
met de in het handelsverkeer betamende zorgvuldigheid 
heeft gehandeld door met die wetenschap ringmecha-
nieken aan deze afnemers af te leveren; 

dat het producenten immers, bijzondere omstandig
heden, die ten processe niet zijn gesteld, laat staan ge

bleken, daargelaten, vrij staat in het kader van de heer
sende en ook alom voorgestane concurrentievrijheid prijs-
verlagende, dikwijls met kwaliteitsvermindering gepaard 
gaande productiemethoden te volgen, hetgeen medebrengt 
dat aan deze producenten gedane leveranties, waardoor 
deze tot genoemde productiemethoden in staat worden 
gesteld, evenmin als onbetamelijk kunnen worden aan
gemerkt; 

dat derhalve ook de 7e grief gegrond is, hetgeen mede
brengt dat de 6e grief onbesproken kan blijven; enz. 

RECHTDOENDE IN NAAM DER KONINGIN: 

Vernietigt het vonnis van de Arrondissements-Recht-
bank te Roermond op 3 september 1964 in deze zaak 
tussen partijen gewezen. 

En, opnieuw rechtdoende: 
Ontzegt de ingestelde vordering. Enz. 

Nr 142. Octrooiraad, Aanvraagafdeling, 
26 september 1966. 

Voorzitter: Ir J. A. Emeis; 
Leden: Mr A. C. J. Stork en Ir P. N. Hoorweg. 

Art. 25, lid 4, zin 1 Rijksoctrooiwet. 
Het bevordert in het algemeen de goede procesgang, 

indien een aanvrager op bepaalde schriftelijke bezwaren 
van een opposant reeds schriftelijk antwoordt, maar een 
aanvrager mag zijn verweer eerst mondeling ter zitting 
voordragen. 

Een aanvrager zal ten aanzien van bezwaren van een 
opposant tegen de tekst van de beschrijving en de con
clusies der aanvrage eerder dan ten aanzien van materiële 
bezwaren geneigd zijn eerst het standpunt van de Af
deling af te wachten. 

Beslissing inzake octrooiaanvrage nr 291.608. 

De Octrooiraad, Aanvraagafdeling, 
Gehoord opposante bij monde van de gemachtigde Ir 

W. P. M. M. van Gennip en aanvraagster bij monde van 
de gemachtigde Ir J. A. v. Dieren; 

Gezien de stukken; 
Overwegende, dat uitsluitende rechten worden ge

vraagd voor het volgende: enz. 
dat opposante tijdig een bezwaarschrift heeft ingediend 

tegen de verlening van octrooi op het onderwerp van de 
openbaargemaakte aanvrage; 

dat aanvraagster hierop schriftelijk heeft geantwoord; 
enz. 

Overwegende dienaangaande: 
dat opposante's voornaamste bezwaar tegen de onder

havige aanvrage daarin gelegen is, dat uit de conclusies en 
de bijbehorende beschrijving in geen enkel opzicht kan 
worden afgeleid, waarin de uitvinding volgens de onder
havige aanvrage zou moeten schuilen en hoe de gevraag
de uitsluitende rechten moeten worden uitgelegd, hetgeen 
aldus opposante vooral te wijten is aan het feit, dat elke 
verwijzing naar de bekende stand van de techniek in de 
aanvrage ontbreekt; 

dat opposante vervolgens heeft opgemerkt, dat nu haar 
zelfs bij benadering niet bekend is, welke nieuwe gedachte 
in de aanvrage gezocht zou moeten worden, er zoveel 
aspecten ter bespreking overblijven, dat zij daartegen een 
groot aantal publikaties heeft moeten aanhalen; 

dat opposante vervolgens in haar bezwaarschrift zowel 
op de formele als op de materiële bezwaren tegen de 
aanvrage uitvoerig is ingegaan; 
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dat aanvraagster in haar antwoord op het bezwaar
schrift alleen is ingegaan op de materiële bezwaren van 
opposante tegen de aanvrage, ontleend aan de door op-
posante aangehaalde literatuur, ten opzichte waarvan aan
vraagster de octrooieerbaarheid van haar voorstel heeft 
verdedigd en staande gehouden; 

dat de gemachtigde van opposante ter zitting nog eens 
heeft onderstreept, dat hij het onjuist en onaanvaardbaar 
acht, dat een aanvrager resp. een gemachtigde van aan
vrager de in een bezwaarschrift gemaakte bezwaren tegen 
de tekst van de beschrijving en de conclusies onbeant
woord laat; 

dat de Aanvraagafdeling allereerst op dit punt zal 
ingaan; 

dat voorop kan worden gesteld dat het in het algemeen 
genomen de goede procesgang bevordert, indien op be
paalde van de zijde van een opposant gemaakte bezwaren 
reeds schriftelijk wordt geantwoord; 

dat anderzijds de Octrooiwet een dergelijk schriftelijk 
verweer nergens uitdrukkelijk voorschrijft en voor de 
verweerder dan ook de mogelijkheid openstaat, zijn ver
weer eerst mondeling ter zitting voor te dragen; 

dat, indien, zoals in het onderhavige geval, de be
zwaren deels gericht zijn tegen de tekst van beschrijving 
en conclusies en dus van formele aard zijn, een aanvrager 
eerder dan ten aanzien van materiële bezwaren geneigd 
zal zijn eerst eens het standpunt van de ter beoordeling 
geroepen Afdeling af te wachten; 

dat immers de door de opposante gewraakte tekst voor 
de beschrijving en conclusies reeds door een Afdeling van 
de Octrooiraad zijn aanvaard en aanvraagster dus rede
lijkerwijs de gedachte mocht koesteren, dat de geldende 
tekst op zijn minst verdedigbaar is; 

dat dit slechts anders zou zijn, indien het op grond van 
de door opposante naar voren gebrachte materiële be
zwaren reeds zonder meer duidelijk zou zijn dat de gel
dende tekst niet langer houdbaar was; een geval dat zich 
in casu niet voordoet; 

dat de Aanvraagafdeling nog wil opmerken, dat naar 
haar oordeel de openbaargemaakte tekst zeer wel ver
dedigbaar is; 

dat het niet vermelden van een stand van de techniek 
een gevolg is van het feit dat het gaat om een nieuwe 
inrichting waarvoor geen stand van de techniek aanwezig 
is en dat mede door het ontbreken van een stand van de 
techniek voor de aanhef van de conclusie een formulering 
werd gekozen waarin het doel van de nieuwe inrichting 
tot uitdrukking komt (Zweckbestimmung); 

dat de Aanvraagafdeling de formele bezwaren van op
posant dan ook niet kan onderschrijven; enz. x) 

!) Opposant heeft de hiervoor behandelde vraag in beroep 
niet meer ter sprake gebracht {Red.). 

Nr 143. Octrooiraad, Aanvraagafdeling, 20 mei 1968. 

Voorzitter: Mr A. C. J. Stork; 
Leden: Drs H. W. Thierens en Mej. Ir 

N. E. Nelemans (b.1.) 

Art. 25, lid 4 Rijksoctrooiwet. 
Opposante stelde in haar bezwaarschrift terecht, dat 

uit de in de aanvrage vervatte gegevens niet blijkt, dat de 
werkwijze volgens de aanvrage het beoogde effect heeft. 

Het had op de weg van aanvraagster gelegen bij haar 
antwoord op het bezwaarschrift nieuwe proevenresultaten 
over te leggen. De Afdeling acht op haar zitting geen 
termen aanwezig aanvraagster daartoe alsnog in de ge
legenheid te stellen. 

Beslissing inzake octrooiaanvrage nr 249.585. 

De Octrooiraad, Aanvraagafdeling; 
Gehoord opposante bij monde van de gemachtigde 

Ir Th. Hekker en aanvraagster bij monde van de gemach
tigde Ir H. M. Urbanus; 

Gezien de stukken; 
Overwegende, dat uitsluitende rechten worden ge

vraagd voor het volgende: 
Werkwijze voor het scheiden van mengsels van 

alifatische mono- en dicarbonzuren door gelijktijdige 
extractie met alifatische koolwaterstof enerzijds en 
een daarmede praktisch niet mengbaar polair oplos
middel anderzijds, bij een gewichtsverhouding polair 
oplosmiddel tot zurenmengsel van meer dan 5, en 
door afdestilleren van het oplosmiddel uit het met 
het apolaire oplosmiddel verkregen extract, met het 
kenmerk, dat de extractie wordt toegepast op een 
mengsel van onvertakte Cg-C^ 0-carbonzuren, dat 
ten minste 10 gew. % dicarbonzuur bevat, bij een 
temperatuur boven 85° C met water als het polaire 
oplosmiddel en bij een gewichtsverhouding apolair 
oplosmiddel tot zurenmengsel van 0,5-1,5 en dat 
men door afkoeling van het extract in water de daar
in aanwezige dicarbonzuren laat uitkristalliseren. 

dat opposante tijdig een bezwaarschrift tegen de ver
lening van octrooi op het onderwerp van de aanvrage 
heeft ingediend, waarop aanvraagster een schriftelijk ant
woord heeft ingezonden; enz. 

dat blijkens de beschrijving van de aanvrage de voor
gestelde werkwijze op het inzicht berust dat de door asso
ciatie van de betrokken mono- en dicarbonzuren gevorm
de complexen in tegenwoordigheid van water en alifa
tische koolwaterstoffen bij ongeveer 85° C dissociëren en 
dat de dissociatieprodukten boven deze temperatuur prak
tisch kwantitatief kunnen worden gescheiden, mits het 
zurenmengsel waarvan wordt uitgegaan tenminste 10 
gew. % dicarbonzuren bevat en de aangegeven verhou
dingen tussen de toegepaste hoeveelheden oplosmiddelen 
en de hoeveelheid zurenmengsel in acht worden genomen; 

dat opposante heeft aangevoerd, dat aanvraagster er 
niet in is geslaagd aan te tonen dat de voorgestelde werk
wijze inderdaad leidt tot het in de voorgaande overweging 
bedoelde resultaat; 

Overwegende dat als het wezenlijke van de werkwijze 
volgens de aanvrage moet worden beschouwd het ver
eiste dat de extractietemperatuur hoger dan 85° C moet 
zijn en dat de gewichtsverhouding van apolair respec
tievelijk polair oplosmiddel tot zurenmengsel 0,5-1,5 res
pectievelijk meer dan 5 bedraagt; 

dat aanvraagster het belang van het in acht nemen van 
de in de voorgaande overweging genoemde waarden met 
de in de beschrijving van de aanvrage opgenomen proe
venresultaten heeft willen aantonen; 

dat met uitzondering van de nummers VI, VII en VIII 
geen der proeven in het temperatuurgebied boven 85° C 
zijn verricht; 

dat echter bij evengenoemde drie proeven de gewichts
verhouding van apolair oplosmiddel tot zurenmengsel 2,2 
bedraagt en derhalve valt buiten het in de conclusie aan
gegeven traject; 

dat van de dertien in de beschrijving besproken 
proeven slechts in twee gevallen, namelijk de proeven IX 
en X de gewichtsverhouding van apolair oplosmiddel tot 
zurenmengsel in het voorgeschreven gebied ligt, in welke 
proeven echter, zoals reeds is overwogen, niet aan de 
voorwaarde is voldaan, dat de extractie bij een tempe
ratuur boven 85° C wordt uitgevoerd; 

dat voorts de gewichtsverhouding polair oplosmiddel 
tot zurenmengsel ook slechts in twee gevallen, namelijk 
bij de proeven XII en XIII meer dan 5 bedraagt, zoals in 
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de conclusie is aangegeven, en bij alle andere proeven 
kleiner is; 

dat de proeven XII en XIII echter wat de temperatuur 
en de gewichtsverhouding apolair oplosmiddel tot zuren-
mengsel betreft niet aan in de conclusie gestelde voor
waarden voldoen; 

dat opposante zich dan ook terecht op het standpunt 
heeft gesteld, dat niet door middel van proeven is aan
getoond, dat bij inachtneming van de in de conclusie aan
gegeven waarden het met de werkwijze volgens de aan
vrage beoogde effect inderdaad optreedt; 

dat de gemachtigde van aanvraagster ter zitting van de 
Aanvraagafdeling zich namens aanvraagster bereid heeft 
verklaard nieuwe proevenresultaten over te leggen ten
einde het bovenbedoelde bezwaar te ondervangen; 

dat de Aanvraagafdeling van oordeel is dat het aanbod 
van aanvraagster in dit stadium van de procedure niet 
meer in overweging kan worden genomen; 

dat, waar de in het bezwaarschrift ontwikkelde gron
den, die volgens opposante tot niet-verlening van het ge
vraagde octrooi moeten leiden, de stelling inhouden dat 
de in de aanvrage vervatte gegevens niet concludent zijn 
ten aanzien van het beweerde effect, het op de weg van 
aanvraagster had gelegen bij het antwoord-bezwaarschrift 
nieuwe proevenresultaten over te leggen, zodat er nu aan
vraagster dit niet heeft gedaan geen termen aanwezig 
worden geacht aanvraagster alsnog daartoe gelegenheid 
te geven; 

dat, nu de aanvrage in de geldende vorm onvoldoende 
gegevens bevat om de juistheid van het gestelde effect te 
kunnen beoordelen, tot niet-verlening van het gevraagde 
octrooi moet worden besloten; 

dat uit het vorenoverwogene volgt dat de bezwaren van 
opposante gegrond moeten worden geacht; enz. 

Nr 144. Octrooiraad, Afdeling van Beroep, 1 juli 1969. 
Voorzitter: Mr E. van Weel; 

Leden: Drs C. M. van Battum en Mej. Ir 
N. E. Nelemans (b.1.). 

Art. 4 onder H Unieverdrag en art. 7, lid 3, zin 2 
Rijksoctrooiwet. 

Een recht van voorrang kan slechts berusten op de in
houd van het stuk waarop dit recht is gebaseerd; met de 
inhoud van een ander stuk kan geen rekening worden 
gehouden. 

Beslissing nr 9212/art. 24A inzake octrooiaanvrage 
nr 000.000. 

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

octrooigemachtigde Ir R. S. Th. B. Driessen, vergezeld 
van Ir C. M. R. Davidson; 

A. D. RUSSELL-CLARKE, Copyright in Industrial Designs. 
Londen, Sweet & Maxwell Limited, 1968, 
vierde druk, 257 blz. Prijs £ 4.4.—. 
(Bibliotheek Octrooiraad nr A 2084.) 

In Bijblad I.E. 1960, blz. 112 werd door Prof. Mr 
G. H. C. BODENHAUSEN de derde druk van dit boek aan
gekondigd. Thans ligt de vierde druk voor ons. In ver
gelijking met de derde druk zijn geen ingrijpende wijzi
gingen aangebracht, terwijl ook de indeling dezelfde is 

Overwegende, dat aanvraagster bij tijdig ingediende 
memorie van grieven, waarvan de inhoud als hier ingelast 
moet worden beschouwd, in beroep is gekomen van de 
beschikking van de Aanvraagafdeling van 12 oktober 
1967, waarbij werd besloten tot niet-openbaarmaking van 
de aanvrage; enz. 

dat uit het voorgaande volgt, dat in het voorstel vol
gens de aanvrage geen octrooieerbare uitvinding kan 
worden gewaardeerd; 

dat de aanvrage echter ook op andere gronden niet 
voor openbaarmaking in aanmerking komt; 

dat voor de onderhavige aanvrage rechten van voor
rang zijn ingeroepen op grond van op 00 september 1960 
en 00 maart 1961 in Groot-Brittannië ingediende over
eenkomstige aanvragen om octrooi; 

dat, zoals aanvraagster heeft toegegeven, in deze twee 
Britse octrooiaanvragen de regeneratie van het redoxsys-
teem met zuurstof niet wordt genoemd; 

dat aanvraagster echter heeft gewezen op de Britse 
octrooiaanvrage 0.000 van 00 februari 1961, die naar de 
bovengenoemde Britse octrooiaanvrage van 00 september 
1960 verwijst en waaruit naar haar mening blijkt dat bij 
de werkwijze volgens de Britse aanvrage van 00 septem
ber 1960 gebruik wordt gemaakt van zuurstof, zodat dit 
gebruik in de in laatstbedoelde aanvrage beschreven 
werkwijze besloten ligt; 

dat de Afdeling van Beroep niet met dit standpunt van 
aanvraagster kan meegaan; 

dat bij de beantwoording van de vraag of een recht 
van voorrang terecht is ingeroepen slechts in aanmerking 
kan worden genomen de inhoud van het stuk, waarop 
het recht van voorrang is gebaseerd; 

dat daarbij met de inhoud van een ander stuk — in 
dit geval een latere Britse octrooiaanvrage, op grond van 
de indiening waarvan t.a.v. de onderhavige aanvrage 
geen recht van voorrang is ingeroepen — geen rekening 
kan worden gehouden; 

dat, nu hetgeen waarvoor in de onderhavige aanvrage 
uitsluitende rechten worden gevraagd niet in de Britse 
octrooiaanvragen van 00 september 1960 en 00 maart 
1961 is terug te vinden, het op grond van de indiening 
van deze beide Britse aanvragen ingeroepen recht van 
voorrang niet kan worden erkend; 

dat hieruit volgt dat bij de beoordeling van de onder
havige aanvrage rekening moet worden gehouden met de 
oudere Nederlandse octrooiaanvragen 000.000 ter inzage 
gelegd 00 juni 1964 en 000.000 ter inzage gelegd 00 ok
tober 1964, waarvoor vanaf 00 maart 1961 resp. vanaf 
00 maart 1961 een recht van voorrang is ingeroepen; 

dat de inhoud van de onderhavige aanvrage in deze 
Nederlandse octrooiaanvragen geheel is terug te vinden, 
zodat zij op grond van het bepaalde in artikel 6 van de 
Octrooiwet niet tot een octrooi zal kunnen leiden; enz. *) 

1) Het voorgaande wordt met toestemming van aanvraag
ster gepubliceerd {Red.). 

gebleven. Het boek is aangevuld met de sinds de bewer
king van de derde druk gepubliceerde rechterlijke uit
spraken, waaronder twee, welke van groot belang zijn. 
De ene is die van het Court of Appeal in Dorling v. 
Honnor Marine Ltd. (1964), R.P.C. 160, o.m. betref
fende de situatie waarop zowel de Copyright Act 1956 als 
de Designs Act van toepassing zou kunnen zijn. De wat 
overbodig lijkende zorg van de Engelse wetgever om te 
voorkomen dat een dubbele bescherming zou ontstaan, 
noodzaakte de Engelse rechter een grens te trekken 

B O E K A A N K O N D I G I N G E N 
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tussen het modellenrecht op „industriële" ontwerpen en 
het auteursrecht op „artistieke" ontwerpen. In de ge
noemde uitspraak kan men iets vinden van het hierdoor 
ontstane balanceren op het scherp van de snede. Tevens 
vindt men er in behandeld de verkoop van het ontwor-
pene in samenstelbare onderdelen. 

De andere belangrijke uitspraak is die inzake Cow 
(P.B.) & Co. v. Cannon Rubber Manufacturers Ltd. 
(1959) R.P.C. 347: Een vormgeving, welke slechts func
tioneel is, uitsluitend voortvloeit uit de aard van het ar
tikel — mitsdien slechts een vervaardigingsmethode op
levert — komt niet voor registratie als „design" met de 
daaraan verbonden modellenbescherming in aanmerking. 
Indien echter het artikel weliswaar de kenmerken van 
deze slechts functionele vorm vertoont maar deze zo zijn 
aangebracht dat het artikel door deze wijze van vorm
geving duidelijk kan worden onderscheiden van de slechts 
fundamentele vorm, dan geldt deze beperking niet. Het is 
duidelijk dat deze regel aanleiding zal geven tot uiterst 
moeizame onderscheidingen van geval tot geval. In de 
genoemde uitspraak wordt de regel uiteengezet aan de 
hand van het geval van een warmwaterkruik, waarop 
ribben voorkwamen, welke een zeer belangrijke functie 
vervulden voor het uitstralen van hitte zonder ongemak 
voor de gebruiker, maar waarbij niet zonder meer kon 
worden gezegd dat het patroon van de ribben uitsluitend 
door deze functie werd bepaald. De bewijslast hiervoor 
rustte volgens de uitspraak op de gedaagde (de inbreuk
maker) , die zulks had gesteld. Aangezien deze zulks niet 
zó duidelijk had gemaakt dat geen redenen tot twijfel 
overbleven, werd de bescherming verleend. De formu
lering van de uitspraak wekt de indruk, dat men slechts 
dan niet van het model van de concurrent behoeft af te 
wijken, indien dit niet mogelijk is zonder aan de deugde
lijkheid en de bruikbaarheid van het product afbreuk te 
doen daar de desbetreffende vorm dan functioneel is. 

Aan de lof, die Prof. BODENHAUSEN reeds aan het boek 
toezwaaide, heb ik overigens niets toe te voegen of af te 
doen. 

's-Gravenhage, 18 september 1969. J. P. 

B o e k e n . 

ASPROGERAKAS-GRIVAS, C , Das Urbeberrecht in Grie-
chenland, mit einem Geleitwort von EUGEN ULMER. 

München-Pullach, Verlag Dokumentation, 
1969, 83 blz. Prijs DM 18,—. 

BODENHAUSEN, Prof. Mr G. H. C , Guide d'application 
de la Convention de Paris pour la protection de la 
propriété industrielle. 

Genève, Bureaux Internationaux Réunis pour 
la protection de la Propriété Intellectuelle, 
1969, 266 blz. Prijs 35 Zwitserse franken. 
(De Engelse uitgave is besproken door Mr 
J. W. VAN DER ZANDEN in Bij blad LE. 15 juli 
1969, blz. 213/4.) 

BUSSE, Dr R., Warenzeichengesetz in der Fassung vom 
2.1.1968. Kommentar. 

Berlijn, Walter de Gruyter & Co., 1969, 
vierde druk, ± 870 blz. Prijs DM 84,—. 

BYONG H O LEE, Korean patent and trademark. 
Seoul, Hollym Corporation, 1968, 248 blz. 

Committee for Inventions and Discoveries under the 
Council of Ministers of the USSR. Patent services. 
Brief annotated catalogue. 

Moskou, 1969, 33 blz. 

BAUMBACH-HEFERMEHL, Wettbewerbs- und Warenzei-
chenrecht, deel II, Warenzeichenrecht und Internatio-
nales Wettbewerbs- und Zeichenrecht. 

München, C. H. Beek, 1969, tiende druk, 
1024 blz. Prijs DM 68,—. 
(Bibliotheek Octrooiraad nr AA 569.) 

De 9e druk van dit werk verscheen in 1967 en werd 
aangekondigd in B.I.E. 1967, blz. 246. De inwerking
treding van het z.g. „Vorabgesetz" van 4 september 1967 
maakte reeds na twee jaar een nieuwe druk noodzakelijk, 
die ca 150 bladzijden meer bevat dan de vorige, wel een 
bewijs, dat in Duitsland het merkenrecht voortdurend in 
beweging is. In deze nieuwe druk vindt men uiteraard 
uitvoerig commentaar op de thans bestaande mogelijkheid 
een ingeschreven merk wegens niet-gebruik gedurende 
vijf jaren uit het register te doen verwijderen. Van de 
internationale verdragen wordt nu ook de in Stockholm 
vastgestelde tekst gegeven. Het boek is bijgewerkt tot 
1 maart 1969. 

L. WlCHERS HOETH. 

REIMER, Dr DIETRICH, Das Recht des unlauteren Wett
bewerbs in den Mitgliedstaaten der Europaischen Wirt-
schaftsgemeinschaft, deel III, Duitsland. 

Keulen, Carl Heymanns Verlag KG, 1968, 
1056 blz. Prijs DM 96,—. 
(Bibliotheek Octrooiraad nr AA 2636.) 

Het gehele werk werd reeds aangekondigd in B.I.E. 
1967, blz. 284/5, met aanvulling op blz. 308. 

Inmiddels is ook deel III Duitsland verschenen, zodat 
de gehele serie thans compleet is. 

De aandacht zij nog gevestigd op de door Mr W. C. 
VAN MANEN verzorgde Nederlandse vertaling van het al
gemene Deel I, dat een uitmuntend rechtsvergelijkend 
overzicht bevat van het in zes landen geldende concur-
rentierecht, waarmede ook de Nederlandse (praktijk-) 
jurist zijn voordeel kan doen. 

L. WlCHERS HOETH. 

Conseil de 1'Europe, Comité d'Experts en Matière de 
Brevets, Official „Catchword Index" to the Inter
national classification of patents. 

West Wickham, Morgan-Grampian, 1969, 
307 blz. 

DOLE, R. F., Territorial trademark rights and the anti
trust laws. 

Ann Arbor, University of Michigan Law 
School, 1965, 156 blz. 

Gabinete Juridico Administrativo del Boe, Propiedad in-
dustrial. 

Madrid, BOE, 1968, tweede druk, 459 blz. 

GAMM, Dr O.-F. Freiherr VON, met medewerking van 
Dr E. Freifrau VON GAMM, Das Kartellrecht der EWG 
[Europaische Wirtschaftsgemeinschaft]. Heft 3 der 
Schriftenreihe Kartellrundschau. 

Keulen, Carl Heymanns Verlag KG., 1969, 
226 blz. Prijs DM 47,80. 

George Washington University. Government Contracts 
Program, Patents and technical data. 

Washington, The George Washington Uni
versity, 1967, 192 blz. 

L I T T E R A T U U R 



Blz. 380 BIJBLAD I N D U S T R I Ë L E EIGENDOM, Nr 12 15 december 1969 

HOTZ, P., Die Trennung von Tat- und Rechtsfrage in 
immaterialgüterrechtlichen Streitigkeiten von letzter 
Instanz. In vergleichender Darstellung der schweize-
rischen, deutschen und französischen Rechtsprechung. 

Freiburg, Zwitserland, rechtsgeleerd proef
schrift, 1965, 155 blz. Prijs DM 11,—. 

Institut d'Études Européennes et Practising Law Institute, 
Program on United States patent practice, comparison 
with recent European and international trends. 

Brussel, 1968, 132 blz. 
KRIEGLER, W., Beeintrachtigung des Rechtsschutzes 

durch staatliche Geheimhaltungsmasznahmen unter 
Ausschlusz patentrechtlicher Masznahmen. 

München, rechtsgeleerd proefschrift, 1968, 
248 blz. 

LANG, W., Foreign patent laws with comparative analysis. 
Ardmore, Penns., Advance House, 1968, los
bladig. 

LOUSSOUARN, Y., en J.-D. BREDIN, Droit du commerce 
international. 

Parijs, Sirey, 1969, 1040 blz. 
MILGRIM, R. M., Trade secrets. 

New York, Matthew Bender, 1968. 
PILLET, A., Les grandes marques. 

Parijs, Presses universitaires de France, 1968, 
tweede druk, 126 blz. 

PLAISANT, R., Le nouveau régime des brevets d'invention; 
commentaire de la loi no 68-1 du 2 janvier 1968. 

Parijs, Dalloz, 1969, 58 blz. 
(Bibliotheek Octrooiraad nr A 2778.) 

O ' K E E F E , J. A., The trade descriptions act 1968. 
Londen, Butterworths, 1968, 255 blz. 

PATTERSON, L. R., Copyright in historical perspective. 
Nashville, Vanderbilt University Press, 1968, 
271 blz. 

PRAHL, K., Patentschutz und Wettbewerb. Wirtschafts-
politische Studiën aus dem Institut für europaische 
Wirtschaftspolitik der Universitat Hamburg. 

Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1969, 
± 200 blz. Prijs ± DM 32,—. 

ROTONDI, M., Diritto industriale. 
Milaan, Casa Editrice Ambrosiana, vijfde 
druk, 1965, 600 blz. 
(Bibliotheek Octrooiraad nr AA 1702.) 

SCHRADER, CH., Die EWG-Marke. Eine Studie zur Schaf -
fung eines europaischen Warenzeichens. 

Hamburg, proefschrift, 1963, 137 blz. 
SCHRÖTER, S. en G. MÜHLKE, Die Arbeit mit dem Waren-

zeichen; Grundsatze für die schutzrechtspolitische Ar
beit im Zeichenwesen. 

Berlijn, Staatsverlag, 1967, 170 blz. 
SCHULZE, Dr E., Kommentar zum deutschen Urheber-

recht unter Berücksichtigung des internationalen 
Rechts, derde aflevering. 

Frankfort a/d Main, Alfred Metzner Verlag, 
1969. Prijs DM 96,—. 
[De eerste aflevering is door Prof. Mr 
G. H. C. BODENHAUSEN aangekondigd in Bij
blad I.E. 1962, blz. 155/6.] 

SEELIG, B., Umwandlung eines Warenzeichens in einen 
freien Warennamen nach dem Recht der Vereinigten 
Staaten von Amerika und Deutschlands. 

Hamburg, rechtsgeleerd proefschrift, 1965, 
176 blz. Prijs DM 8,—. 

STRÖMHOLM, S., La concurrence entre 1'auteur d'une 
oeuvre de 1'esprit et le cessionnaire d'un droit d'exploi-
tation en droit allemand, francais et scandinave. Etude 
de droit comparé. 

Stockholm, Norstedt, 1969, 162 blz. 

ULMER, P., Der Vertragshandler. Tatsachen und Rechts-
fragen kaufmannischer Geschaftsbesorgung beim Ab-
satz von Markenwaren. 

München, Beek, 1969, 553 blz. Prijs DM 
68,—. 

WUNSCH, G.-P., Die Entwicklung und ursprüngliche Be-
deutung des Rechts am eingerichteten und ausgeübten 
Gewerbebetrieb. 

Hamburg, rechtsgeleerd proefschrift, 1969, 
277 blz. 

Vergleichende Werbung. Met bijdragen van B. AUER 
(e.a.). 

Bern, Stuttgart, Haupt, 1968, 93 blz. Prijs 
DM 6,—. 

T i j d s c h r i f t a r t i k e l e n . 

NEDERLAND. 

DAVIDSON, Ir C. M. R., The experience in Holland in 
respect of deferred examination of patent applications. 

Nordiskt Industriellt Rattskyd 1969 (2) blz. 
156-164. 

Diefstal door een druk op de knop. Fotocopiëren kan al 
gauw een misdrijf zijn. 

Auteursrechtbelangen najaar 1969 (71) 
blz. 1. 

De herziening van de auteurswet. 
Auteursrechtbelangen najaar 1969 (71) 
blz. 4. 

Over recorders, video-recorders, reproductie- en uitvoe-
ringsrecht. 

Auteursrechtbelangen najaar 1969 (71) 
blz. 3. 

De sub-uitgever op de wip. 
Auteursrechtbelangen najaar 1969 (71) 
blz. 7. 

Uitleenvergoeding auteurs? 
De uitgever (49) okt. 1969 (9) blz. 387-
393. 

INTERNATIONAAL. 

DERINGER, A., Les droits de la protection industrielle et 
commerciale et le Traite instituant la Communauté 
Economique Européenne. 

Revue du marché commun (Parijs) juni 
1969 (124) blz. 325-332. 

HECKE, G. A. VAN, Le droit anti-trust, aspects comparatifs 
et intemationaux. 

Blz. 253-300 in: 
Académie de droit international, Recueil des 
cours (2) 1962 (106). 

HORN, W., Die Zustandigkeiten der Markenbehörden und 
die Bindung an ihre Entscheidungen im auslandischen 
Recht. Ein Beitrag zur groszen Warenzeichenrechts-
reform. 1. Teil. 

Gewerblicher Rechtsschutz und Urheber-
recht, Internationaler Teil okt. 1969 (10) 
blz. 384-393. 

KORN, M., Verbesserungsmöglichkeiten für das betrieb-
liche Patentwesen. 

Rationalisierung (München) juli 1969 (7) 
blz. 177/9. 

Verbetering. 

Het arrest van het Gerechtshof te Arnhem van 30 juni 
1965, De Ridder/Ten Velthuis, is gepubliceerd in Bijblad 
LE. 1969, nr 108, blz. 320. In de cursieve samenvatting 
leze men: Rechtbank: geen inbreuk: Hof: inbreuk. Op 
blz. 317 onder nr 108 vervange men de woorden „geen 
inbreuk" door het woord „inbreuk". 


