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INHOUD VAN DEZE AFLEVERING: 

Officiële mededelingen. 

Lijst van gepubliceerde mededelingen naar aanleiding van de op 1 januari 1964 in werking getreden wijzigingen van de Octrooi-
wet. — Vereisten voor de overdracht van voorrangsrechten. — Indiening van VAVO's; behandeling van complexe octrooiaan
vragen. — Termijn voor de terinzagelegging van octrooiaanvragen. — Italië treedt toe tot de Lissabonse tekst van het Unie
verdrag. — Senegal bekrachtigt verdragen inzake de industriële eigendom. — Personeel. — Register van octrooigemachtigden. 
— Examen voor octrooigemachtigde. — Erkenning van een tentoonstelling. 

Necrologie. 

In memoriam Ir J. D. CARRIÈRE, door Ir H. J. KOOY Jr (blz. 5 ) . 

Artikel. 

Dr Ir P. C. HENRIQUEZ, IS een betere bescherming van „know how" mogelijk? (blz. 6-12) . 

Jurisprudentie. 

a. Rechterlijke beslissingen. 
1. Octrooirecht. 
Nr 1. Hoge Raad, 19 april 1968, Vyvyx/Cyanamid {Hof: Vyvyx heeft niet aannemelijk gemaakt, dat alle door haar 
verhandelde sulfamethoxypyridazine is bereid volgens de door haar gestelde werkwijze, die volgens haar niet onder de 
geoctrooieerde werkwijze zou vallen; Hoge Raad: deze vaststelling door het Hof moest leiden tot de beslissing, dat Vyvyx 
inbreuk heeft gemaakt op het octrooi van Cyanamid, ook al zou Vyvyx een bepaalde partij hebben betrokken van Meito en 
al zou de werkwijze van Meito niet vallen onder de geoctrooieerde werkwijze). 
Nr 2. Gerechtshof 's-Gravenhage, 7 maart 1968, Intreq/Philips (indien de geoctrooieerde uitvinding al geruime tijd in Rus
land zou zijn toegepast voordat daarvoor in Nederland octrooi werd verleend, zou zulks niet in de weg kunnen staan aan het 
recht van Philips op eerbiediging van haar octrooi, zolang dit niet ingevolge artikel 51 van de Octrooiwet nietig is verklaard; 
geen verwerking van recht) (met noot V . D Z . ) . 

2. Merkenrecht. 
Nr 3. Rechtbank 's-Gravenhage, 1 februari 1962, Blue Star/Spanjaard (het merk KENMORE BLUE STAR Spanjaard PRODUCT 
met afbeelding driepuntige ster voor overhemden stemt niet in hoofdzaak noch op verwarrende wijze overeen met het merk 
BLUE STAR met afbeelding vijfpuntige ster voor bretels, enz.). 

b. Beslissingen van de Octrooiraad. 
Nr 4. Afdeling van Beroep, 14 november 1968 (het als schriftelijk gemachtigde optreden voor de Octrooiraad is voorbehouden 
aan personen die aan de vereisten voor toelating als gemachtigde voldoen; de dagtekening van het octrooi wordt geacht te 
zijn verschoven tot de dag na die waarop de beschikking van de Afdeling van Beroep wordt genomen). 
Nr 5. A.v.B., 6 november 1968 (het beroep is gegrond, ook al is de vorm van de openbaar te maken stukken ingrijpend 
gewijzigd ten opzichte van de stukken die de Aanvraagafdeling heeft beoordeeld; de samenstelling van de A.v.B. is als gevolg 
van het overlijden van twee harer leden gewijzigd; in verband daarmede is aan aanvraagster gevraagd of zij er prijs op stelde 
nogmaals te worden gehoord). 

Mededelingen. 

Meerzijdige verdragen waarbij Nederland is aangesloten (blz. 24 /5 ) . 
Octrooischriften in de Bibliotheek van de Octrooiraad aanwezig op 31 december 1968 (blz. 25 /6 ) . 

( Vervolg inhoud volgende bladzijde) 

Bijbl. Industr. Eigendom (B.I.E.) 37ste jaargang Nr 1 Blz. 1—32 's-Gravenhage, 15 januari 1969. 
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(VERVOLG INHOUD) 

Boekaankondigingen. 

Trademark problems in acquisitions and mergers, New York, 1967/8, door Ir C. M. R. DAVIDSON (blz. 26). 
United States Department of Commerce, Technological innovation: its environment and management, Washington, D.C., 1967, 
door Dr E. F. J. JANETZKY (blz. 26/7). 

Tijdsch rif tb espreking. 

Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Auslands- und Internationaler Teil 1965, door Mr J. A. VAN ARKEL (blz. 27-30). 

Verbetering. 

Unie tot bescherming van de industriële eigendom, stand op 1 januari 1969 (blz. 31/2). 

O F F I C I Ë L E MEDEDELINGEN 

LIJST VAN GEPUBLICEERDE MEDEDELINGEN NAAR AANLEIDING VAN DE OP 1 JANUARI 1964 
IN WERKING GETREDEN WIJZIGINGEN VAN DE OCTROOIWET 

Onderwerp 
Bijblad 

Industriële 
Eigendom 

Artikelen van 
Octrooiwet 

Kenteken 

I. Restitutie van gestorte bedragen bij intrekking van een verzoek
schrift 

II. Intrekking van verzoekschriften *) 
III. Terinzagelegging van octrooiaanvragen 
IV. De z.g. landenverklaring 
V. Datum van indiening van een aanvrage om octrooi 

VI. Gewaarmerkte vertalingen 
VII. Inzage van litteratuur kort voor een zitting van een Afdeling van 

de Octrooiraad 
VIII. Volledigheid van het nieuwheidsrapport 

IX. Termijnen voor afgesplitste aanvragen 
X. Collisie van octrooiaanvragen 

XI. Indiening van een octrooiaanvrage in een vreemde taal . . . . 
XII. Mededelen van collisiebezwaar 

XIII. Administratieve maatregelen verband houdende met de herzie
ning van de huidige Octrooiwet 

XIV. De taak van de vooronderzoeker onder de nieuwe wet in het bij
zonder met betrekking tot artikel 221 

XV. Richtlijnen voor terinzagelegging 

XVI. Richtlijnen voor de voorbereiding van de afdelingsbehandeling 
van aanvragen naar aanleiding van een verzoekschrift beslissing 
octrooiverlening 

XVII. Termijnen voor beantwoording van missives 
XVIII. Behandeling van complexe aanvragen 

XIX. Voorrangsbewijzen 
XX. Vooruitbetaling van (oude)jaarcijnzen 

XXI. Volgorde van behandeling door vooronderzoekers 
XXII. Terinzagelegging van aanvragen om een aanvullingsoctrooi. . . 

XXIII. Lijst van instanties buiten Nederland, waaraan regelmatig een 
volledig pakket van de beschrijvingen wordt toegezonden . . . 

XXIV. Voorberichten betr. de terinzagelegging en het vervallen van hun 
octrooiaanvragen 

XXV. Tijdstip van terinzagelegging van octrooiaanvragen waarvoor een 
aanvankelijk ingeroepen recht van voorrang is prijsgegeven . . 

XXVI. Het optreden van een naamloze vennootschap voor de Octrooi
raad 

1965, blz. 18 
1965, blz. 18 
1965, blz. 62 
1965, blz. 114 
1965, blz. 230 
1965, blz. 230 

1966, blz. 2 

1966, blz. 2 

1966, blz. 2 

1966, blz. 118 

1966, blz. 142 

1966, blz. 186 

1966, blz. 186 

1966, blz. 187 
1966, blz. 191 

221, 22J 
221, 22J 
22C 
22A2 

1 
2720. Regl. 

24A, 272 

22I6 

6 
202 

6, 22P 

22C 
38 
39 | O.Regl. 

221 
22C, 22F, 221, 22J 

36A!636B|°-ReSL 

1966, blz. 192 22J 
1966, blz. 193 —. 

1966, blz. 193 5A, 221 

1966, blz. 194 74 + 5 

1966, blz. 194 352 

1966, blz. 195 221 
1966, blz. 195 12; 22C 

1966, blz. 196 — 

1966, blz. 196 22C1 

1966, blz. 196 7, 22C 

1966, blz. 196 — 

2162S 

2286S 

2440S 

2590S 

3050S 

308 IS 

3071S 

3148S 

3162S 

3565S 

1581S 

1155S 

1395S 

1421S 

1483S 

1524S 

1615S 

1649S 

1683S 

1950S 

1996S 

2143S 

2620S 

2580S 

2580S 

2580S 

*) Vergelijk Octrooiraad, Afdeling van Beroep, 28 febr. 1967, Bijblad I.E. 1967, nr 44, blz. 135 (met noot v. N. H.). 
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Onderwerp 
Bijblad 

Industriële 
Eigendom 

Artikelen van 
Octrooiwet Kenteken 

XXVII. Terinzagelegging van notulen van Afdelingszittingen 
XXVIII. Gelijktijdige openbaarmaking en terinzagelegging 

XXIX. Het vervallen van vóór 1 januari 1959 ingediende octrooiaan
vragen, waarvoor op 1 januari 1964 geen missive O 6 was uit
gezonden 

XXX. Schrapping van een deel van een ingediende octrooiaanvrage met 
het oogmerk dit deel niet ter inzage te laten leggen 

XXXI. Indiening van een verzoek tot aanvullend vooronderzoek voordat 
mededeling omtrent het vooronderzoek is gedaan 

XXXII. Gevolgen van niet-betaling van de instandhoudingstaks waarvoor 
de uitsteltermijn van zes maanden verloopt na octrooiverlening . 

XXXIII. Voorrangsbehandeling VAVO's 
XXXIV. Betaling van instandhoudingstaksen voor afgesplitste aanvragen 

vóór de ter inzagelegging van die aanvragen 
XXXV. Het snel overmaken van gelden aan het Bureau voor de Indus

triële Eigendom 
XXXVI. Tijdig bestellen van Nederlandse prioriteitsstukken 

XXXVII. Spoedbehandeling van aanvragen om fotocopieën 
XXXVIII. Tijdstip waarop een beroep op tentoonstellingsprioriteit dient te 

worden gedaan 
XXXIX. De houding en de aansprakelijkheid van de Octrooiraad ten aan

zien van de inhoud van ter inzage gelegde aanvragen om octrooi 
XL. Behandeling van complexe octrooiaanvragen; indiening van een 

verzoekschrift tot aanvullend vooronderzoek 
XLI. Terinzagelegging van gegevens op grond van art. 22F Octrooiwet 

XLII. Geen terinzagelegging van prioriteitsbewijzen, indien afstand is 
gedaan van het recht van voorrang vóór de datum waarop de aan
vrage krachtens art. 22C Octrooiwet ter inzage wordt gelegd . . 

XLIII. Geen verlenging van de zevenjarige termijn krachtens art. 22K, 
lid 2 Octrooiwet 

XLIV. Collisie 
XLV. Terinzagelegging van bij een octrooiaanvrage behorende teke

ningen 
XLVI. Mededelingen inzake het vooronderzoek betreffende vroegtijdig 

ingediende verzoekschriften 

1966, blz. 196 
1966, blz. 196 

1966, blz. 197 

1966, blz. 197 

1966, blz. 197 

1966, blz. 197 
1966, blz. 198 

1966, blz. 198 

1966, blz. 198 

1966, blz. 198 

1966, blz. 198 

1966, blz. 198 

1966, blz. 218 

1967, blz. 46 

1967, blz. 48 

1968, blz. 3 

1968, blz. 3 

1968, blz. 3 

1968, blz. 3 

1968, blz. 4 

253, 27 
22C; 253 

IV1 sub f Wijz.wet 
22K 

22C1 

22J 

22Da 

22I6 

22D1 

4 Unieverdrag 

22C 

5A, 22I6 

22F 

22C 

22K 

6, 22I5 

22C § 10 O. Regl. 

221 en 22J 

2580S 

2580S 

2620S 

2620S 

2620S 

2620S 

2948S 

3746S 

3746S 

3746S 

3746S 

3746S 

3877S 

428 IS 

4287S 

2580S 

4171S 

S 68/274 

4537S 

3265S 

XLVII. Vereisten voor overdracht van voorrangs-
rechten. 

Voor de overdracht van voorrangsrechten schrijft de 
Octrooiwet geen bepaalde vorm voor, doch in artikel 7, 
lid 4 van de Octrooiwet wordt ten aanzien van het in
roepen van voorrangsrechten bepaald, dat de Octrooiraad 
vaststelt, welke bewijzen daartoe moeten worden over
gelegd. Leest men nu artikel 7, lid 4 van de Octrooiwet in 
samenhang met artikel 27, lid 2 van het Octrooireglement 
dan blijkt daaruit, dat de Octrooiraad ook voor de over
gang van voorrangsrechten de daartoe over te leggen be
wijsstukken kan vaststellen. 

Gebruik makend van deze bevoegdheid verlangt de 
Octrooiraad in beginsel een akte van overdracht, bevat
tende: 

a) de uitdrukkelijke verklaring van de rechthebbende, 
dat hij zijn voorrangsrechten overdraagt; 

b) het land waarin en de datum waarop de aanvrage, 
op grond waarvan het voorrangsrecht in Nederland wordt 
ingeroepen, is ingediend. Indien reeds bekend, tevens het 
nummer van de aanvrage in dat land. 

c) een korte aanduiding van de uitvinding zodanig, dat 
een duidelijk verband blijkt met de omschrijving van de 
uitvinding op het voorrangsbewijs. 

Een uitdrukkelijke verklaring van aanvaarding van de 
overdracht door de verkrijger behoeft niet te worden 
verlangd, aangezien de aanvaarding reeds valt af te leiden 

uit het feit dat de verkrijger de overeenkomstige octrooi
aanvrage met een beroep op voorrang in Nederland in
dient. 

In plaats van de werkelijke akte kan een fotocopie 
worden overgelegd. 

XLVIII. Indiening van VAVO's; behandeling van 
complexe octrooiaanvragen. 

De Voorzitter heeft, onverminderd de bevoegdheden 
van de Aanvraagafdelingen en van de Afdelingen van 
Beroep, de regels voor indiening van VAVO's en voor 
behandeling van complexe octrooiaanvragen in sommige 
opzichten aangepast aan in de praktijk gebleken be
hoeften. 

De met betrekking tot dit onderwerp reeds verschenen 
circulaires 1524 S d.d. 3-2'64, 1649 S d.d. 16-3'64 en 
4281 S d.d. 16-2'67 blijven van kracht voorzover daarvan 
niet wordt afgeweken door hieronder volgende regels, 
waarin de aanpassing is verwerkt. 

I. Indiening van VAVO's. 

Een VAVO kan worden ingediend gedurende de gehele 
procedure zolang over de al of niet openbaarmaking van 
de aanvrage nog niet onherroepelijk is beslist. Het ge
vraagde aanvullende vooronderzoek zal echter alleen 
worden uitgevoerd voor zover op het moment van in 
behandeling nemen: 
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1. de betrokken materie nog in de aanvrage is be
grepen, 

2. het VAVO steunt op een mededeling van de voor
onderzoeker ingevolge art. 221, zesde lid van de Octrooi-
wet, dat ten aanzien van de betrokken materie in verband 
met het in artikel 5A bepaalde het onderzoek hetzij niet 
heeft plaatsgehad hetzij onvolledig is geweest. 

Toelichting. 
ad 1. De betrokken materie is niet meer in de aan

vrage begrepen (zie circulaire 4281 S blz. 2 en 3) wan
neer: 

a. de gehele aanvrage is vervallen, 
b. aanvrager de bedoelde materie uit de aanvrage heeft 

verwijderd, hetzij doordat hij uitdrukkelijk afstand heeft 
gedaan hetzij doordat hij geacht moet worden afstand te 
hebben gedaan. 

ad 2. In de regel zal een mededeling als bovenbedoeld 
voorkomen in het vooronderzoek-rapport (model 6) . 
Wanneer evenwel eerst op een later tijdstip, bijv. na 
VBO in het zog. voorbereidingsstadium of tijdens de be
handeling voor een afdeling, blijkt dat een bepaald ge
deelte van de aanvrage betrekking heeft op een ander 
onderwerp van uitvinding, is de Voorzitter van de Oc-
trooiraad bereid op verzoek van aanvrager of (onder be
paalde omstandigheden) van derden het vooronderzoek-
rapport te doen aanvullen met een mededeling dienaan
gaande; de omweg over art. 23, zesde lid, behoeft dus niet 
meer te worden gezocht. 

II. Behandeling van complexe octrooiaanvragen. 
Wet en procesorde gedogen niet, dat ter gelegenheid 

van de voorbereiding van de afdelingsbehandeling ambts
halve alsnog een vooronderzoek zou moeten worden ver
richt over een niet in enig voorafgaand vooronderzoek 
betrokken en als een afzonderlijke uitvinding te beschou
wen gedeelte van de aanvrage. Om dezelfde reden is even
min toelaatbaar dat na begin van de voorbereiding aan
vrager een ander, als een afzonderlijke uitvinding te be
schouwen gedeelte van de aanvrage in de plaats stelt van 
datgene, waarop de voorbereidingsprocedure in het begin 
was gericht. Daaruit worden de volgende regels afgeleid, 
waarbij gemakshalve als uitgangspunt wordt genomen een 
aanvrage die uiteenvalt in twee als afzonderlijke uitvin
dingen te beschouwen gedeelten A en B. 

1. De voorbereiding van de afdelingsbehandeling kan 
zich slechts uitstrekken over een gedeelte van de aanvrage 
dat het voorwerp is geweest hetzij van een vóór VBO 
verricht initieel of aanvullend vooronderzoek, hetzij van 
een uiterlijk tegelijk met het VBO ingediend VAVO. 

2. Wanneer zowel ten aanzien van A als ten aanzien 
van B is voldaan aan de onder 1 bedoelde voorwaarde, 
kan aanvrager ter bepaling van het onderwerp van de 
voorbereidingsbehandeling uit deze beide gedeelten van 
de aanvrage een keuze doen: 

a. wanneer A en B beide voorwerp zijn geweest van 
een vóór VBO verricht initieel en/of aanvullend voor
onderzoek en de aanvrager niet reeds direkt heeft gekozen 
voor A of B, tot uiterlijk het verstrijken van de door de 
Octrooiraad gestelde termijn voor antwoord op de resul
taten van het onderzoek. De keuze kan dus tegelijk met 
VBO, maar ook nog enige tijd daarna worden gedaan. 

b. wanneer voor A of B eerst tegelijk met het VBO 
een VAVO is ingediend, tot uiterlijk het verstrijken van 
de termijn, die door de Octrooiraad tegelijk met het uit
zenden van het rapport van het gevraagde aanvullende 
onderzoek is gesteld voor antwoord op dat rapport. Dit 
houdt voor de alhier bedoelde gevallen een verlenging van 
de tot nog toe geldende termijn in. 

XLIX. Termijn voor de terinzagelegging van 
octrooiaanvragen. 

De Voorzitter van de Octrooiraad heeft bepaald, dat de 
bij art. 22 C van de Octrooiwet vereiste terinzagelegging 
van octrooiaanvragen met ingang van januari 1969 zal 
geschieden op de tweede werkdag na afloop van een ter
mijn van achttien maanden na de indieningsdatum onder
scheidenlijk prioriteitsdatum. 

Italië treedt toe tot de Lissabonse tekst van het 
Unieverdrag. 

Italië is met ingang van 29 december 1968 toegetreden 
tot het Unieverdrag tot bescherming van de industriële 
eigendom, zoals dit te Lissabon op 31 oktober 1958 is 
herzien (Bijblad bij De Industriële Eigendom 1959, blz. 
14 en Tractatenblad 1960, nr 13 en 1962, nr 70). Italië 
is wel aangesloten bij de bijbehorende Merkenovereen-
komst, maar niet bij de Modellenovereenkomst. 

Dit blijkt uit een mededeling in het internationale tijd
schrift La Propriété industrielle (Genève) (84) decem
ber 1968 (12) blz. 355. 

Italië was tot dusver bij de Londense tekst van het 
Unieverdrag, Staatsblad 1948, nr I 539, aangesloten. Die 
Londense tekst blijft ingevolge art. 18, lid 4 van de 
Lissabonse tekst voorlopig van kracht in de betrekkingen 
van Italië met Nederland en andere landen die ook bij de 
Londense tekst, maar nog niet bij de Lissabonse tekst zijn 
aangesloten (zie Bijblad I.E. 1969, blz. 31/2, kolommen 
1 en 2 [in deze aflevering]). 

Senegal bekrachtigt verdragen inzake de industriële 
eigendom. 

De Republiek Senegal heeft haar oorkonde tot be
krachtiging van het Verdrag tot oprichting van de Wereld
organisatie voor de geestelijke eigendom (Bijblad I.E. 
1967, blz. 208) en van de Stockholmse tekst van het 
Unieverdrag tot bescherming van de industriële eigen
dom (Bijblad I.E. 1967, blz. 203) nedergelegd in handen 
van de Directeur van de „Bureaux Znternationaux .Réunis 
pour la protection de la Propriété /ntellectuelle" te 
Genève. 

Senegal is op 21 december 1963 toegetreden tot de 
Lissabonse tekst van het Unieverdrag en blijft voorlopig 
door die tekst gebonden. De Stockholmse tekst van het 
Unieverdrag treedt in werking na verloop van drie maan
den na de nederlegging van de tiende oorkonde van be
krachtiging of toetreding. Nederland heeft de Stockholmse 
tekst van het Unieverdrag wel ondertekend, maar nog niet 
bekrachtigd. 

Het Verdrag tot oprichting van de Wereldorganisatie 
tot bescherming van de geestelijke eigendom treedt in 
werking na verloop 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 de litteraire kunsteigendom, hun oor
konde van bekrachtiging of toetreding hebben nederge
legd. 

Bevorderd. 
Personeel. 

Bij beschikkingen van de Minister van Economische 
Zaken van 14 en 26 november 1968, nrs Pers. 75 t /m 78, 
zijn de onderstaande ambtenaren bij het Bureau voor de 
Industriële Eigendom bevorderd tot de rang en met in
gang van de datum vermeld achter hun naam: 
A. GROENEVELD, schrijver A, 1 januari 1969 
Mej. H. HARTEVELD, hoofdschrijver, 1 januari 1969 
J. NEUTEBOOM, hoofdschrijver, 1 december 1968 
T. VAN DER TOORN, rijksambtenaar E, 1 januari 1969 
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Benoemd in vaste dienst. 
Bij beschikkingen van de Minister van Economische 

Zaken van 14 en 21 november 1968, nrs Pers./69, 70 en 
72, zijn de onderstaande arbeidscontractanten bij het 
Bureau voor de Industriële Eigendom met ingang van 
1 januari 1969 benoemd in vaste dienst in de rang ver
meld achter hun naam: 
F. A. C. DRAAISMA Jr., rijksambtenaar G 
H. LINDEBOOM, schrijver 
Mej. J. H. MEERSHOEK, schrijver. 

De heer J. JERPHANION, rijksambtenaar G op arbeids
overeenkomst bij het Bureau voor de Industriële Eigen
dom, is met ingang van 1 januari 1969 benoemd tot rijks
ambtenaar F in vaste dienst (beschikking van de Minister 
van Economische Zaken van 14 november 1968, nr Pers. 
71). 

De heer W. J. LEIDEKKER, rijksambtenaar G op ar
beidsovereenkomst bij het Bureau voor de Industriële 
Eigendom, is met ingang van 1 januari 1969 benoemd tot 
rijksambtenaar F in vaste dienst (beschikking van de 
Minister van Economische Zaken van 14 november 1968, 
nr Pers. 73). 

De dienst verlaten. 
Aan mejuffrouw M. C. MOERMAN, administratief amb

tenaar A Ie klasse in vaste dienst bij het Bureau voor de 
Industriële Eigendom, is op haar verzoek met ingang van 
1 maart 1969 wegens het bereiken van de pensioenge
rechtigde leeftijd eervol ontslag verleend (beschikking 
van de Minister van Economische Zaken van 9 december 
1968, nr Pers. 79). 

Aan de heer J. QUESTROO, schrijver in vaste dienst bij 
het Bureau voor de Industriële Eigendom, is op zijn ver
zoek met ingang van 1 maart 1969 wegens het bereiken 

In memoriam Ir J. D. Carrière. 

In de avond van 19 december 1968 is onze medewer
ker, de octrooigemachtigde Ir IAN DANIEL CARRIÈRE, na 
normaal volbrachte dagtaak, op de leeftijd van 64 jaar, 
geheel onverwacht overleden. 

Hoewel CARRIÈRE eerst op latere leeftijd een werkkring 
vond op het gebied van de Industriële Eigendom, heeft hij 
op dat gebied ruimschoots zijn sporen verdiend. Het laat 
opnemen van het beroep van octrooigemachtigde en mede 
zijn terughoudendheid, waar het betrof het in onze 
kringen naar voren treden, zijn ongetwijfeld de oorzaak, 
dat hij voor vele collega's vrijwel onbekend is gebleven. 
Toch zullen zij, die met hem in aanraking zijn gekomen, 
zijn goed gefundeerde opvattingen en nauwkeurig gefor
muleerde uitspraken ten volle hebben gewaardeerd. 

Stellig mag dit laatste ook worden gesteld met be
trekking tot Leden en Vooronderzoekers van de Octrooi-
raad, getuige de van die zijde betoonde belangstelling op 
de dag van de crematie van CARRIÈRE. 

Na in 1928 te Delft te zijn afgestudeerd als electro-
technisch ingenieur was collega CARRIÈRE, door min of 
meer toevallige omstandigheden, gedurende korte tijd 
werkzaam op een octrooibureau. Het daar te verrichten 
werk imponeerde hem zo weinig, dat hij de hem geboden 
mogelijkheid tot een werkkring in het voormalig Neder
lands Indië gretig aanvaardde. Die werkkring heeft zich 
ontwikkeld tot een succesvolle loopbaan, welke kon wor
den afgesloten in de functie van Hoofd van het Electrici-
teitswezen en werd bekroond door zijn benoeming tot 
Officier in de Orde van Oranje-Nassau. 

Ondanks de ondervonden moeilijkheden gedurende de 
oorlogsjaren en de voor hem daarmede gepaard gaande 

van de pensioengerechtigde leeftijd eervol ontslag ver
leend (beschikking van de Minister van Economische 
Zaken van 9 december 1968, nr Pers. 80). 

Register van octrooigemachtigden. 
De Voorzitter van de Octrooiraad maakt bekend, dat 

de inschrijving van de heer Ir J. D. CARRIÈRE in verband 
met diens overlijden op 19 december 1968, in bovenge
noemd register is doorgehaald. 

Examen voor octrooigemachtigde. 
Teneinde te kunnen nagaan, of er voor een eventueel 

in de loop van 1969 te houden examen, bedoeld in artikel 
4, eerste lid van het Octrooigemachtigdenreglement 1936, 
voldoende deelneming zal bestaan, wordt degenen die dit 
examen zouden willen afleggen, verzocht vóór 1 februari 
a.s. daarvan schriftelijk mededeling te doen aan de Voor
zitter van de Octrooiraad, onder opgave van naam, voor
namen, geboortedatum, titel, studierichting, en kantoor
zowel als privéadres met telefoonnummers. 

Erkenning van een tentoonstelling. 
De internationale vakbeurs van machines, gereedschap

pen en toeleveringsmaterialen voor de betonwarenindus-
trie „BIM 69", die de naamloze vennootschap RAI-
gebouw N.V., gevestigd te Amsterdam, van 19 t / m 
23 mei 1969 te Amsterdam zal houden, is erkend als een 
tentoonstelling in de zin van artikel 8 van de Octrooiwet 
1910 (Stb. 313) (beschikking van de Staatssecretaris van 
Economische Zaken van 20 december 1968, nr 768/ 
12828/MKVO/O, Dir.Gen. voor het Midden- en Klein
bedrijf en Toerisme). 

Japanse krijgsgevangenschap zocht collega CARRIÈRE, na 
het afsluiten van zijn Indische activiteiten en zijn repatri
ëring, nieuwe werkzaamheden. Zijn keuze viel op een 
hernieuwde kennismaking met het Recht van de Indus
triële Eigendom. Op 15 juni 1954 verbond hij zich aan de 
Vereenigde Octrooibureaux en reeds in het voorjaar van 
1955 legde hij met goed gevolg het examen voor octrooi
gemachtigde af. 

Van meet af aan heeft collega CARRIÈRE getoond voor 
het octrooiwezen een speciale, welhaast natuurlijke be
gaafdheid te bezitten. In zijn nieuw verworven kwaliteit 
heeft hij zich dan ook op hem typerende wijze ontwikkeld. 
Geleid door een scherp verstand en een helder inzicht 
placht hij met grote scherpzinnigheid de hem toever
trouwde belangen te verdedigen, dikwijls met opmerkelijk 
succes. 

Zijn opvattingen omtrent de wettelijke regelingen van 
het octrooirecht droegen een sterk persoonlijk karakter, 
waarbij hij gaarne een lans brak voor de zuiverheid van 
de hier te lande geldende maatstaven. Dat zijn opvattin
gen soms botsten tegen die van anderen is stellig niet 
verwonderlijk. De daaruit voortvloeiende gedachtenwis-
selingen droegen echter steeds een opbouwend karakter, 
stellig tot nut van de aan de discussies deelnemende 
partijen. 

Hoewel collega CARRIÈRE zich de laatste jaren op 
medisch advies moest ontzien, bracht dit geen wijziging 
in de zorgvuldigheid, waarmede hij zijn werkzaamheden 
verrichtte en de hardnekkigheid, waarmede hij de door 
hem behandelde zaken verdedigde. Stellig een lichtend 
voorbeeld voor velen. De rust, waarnaar hij in toene
mende mate verlangde, zij hem van ganser harte toe
gewenst. H . J. KOOY Jr. 

N E C R O L O G I E 
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A R T I K E L 

Is een betere bescherming van „know how" mogelijk? 

door 

Dr Ir P. C. HENRIQUEZ 

Probleemstelling. 

Bij de conferentie die onder auspiciën van een aantal 
internationale, industriële organisaties op 15 en 16 ok
tober 1968 te Parijs gehouden is ter bespreking van het 
PCT-plan 1), heeft de President-Directeur van de Fiat 
Automobiel-fabrieken, de heer AGNELLI, een warm plei
dooi gehouden voor een wetgeving die een betere bescher
ming van „know how" mogelijk zou maken. 

Het is niet de eerste keer dat van industriële zijde deze 
wens geuit is. Gewezen moge bijv. worden naar het sym
posium, dat op 29 maart 1968 in het R.A.I.-gebouw te 
Amsterdam gehouden is over de Nederlandse proces
industrie. Daarbij heeft Prof. Dr D. W. VAN KREVELEN, 
Lid van de Raad van Bestuur van de Algemene Kunst-
zijde Unie N.V. (zie Ned. Chem. Ind., deel 10, 18 juni 
1968, blz. 402-411) gesteld, dat de bescherming van 
fabricage „know how" wenselijk is en enkele desiderata 
daarover naar voren gebracht. Terwille van een juist be
grip zal ik de opmerkingen van Prof. VAN KREVELEN vol
ledig citeren. Sprekende over het octrooisysteem gaat hij 
als volgt verder: 

„Een remmende factor op het gebied van de in
dustriële eigendom is, dat bescherming van fabri-
cage-know-how vrijwel nooit mogelijk is. Deze 
fabricage-know-how is voor de industrie een der 
meest essentiële vormen van de industriële eigendom, 
is echter grotendeels niet-inventief van karakter en 
daardoor niet octrooieerbaar. Dit is vooral het geval 
bij procédé's die door jarenlange ervaring zijn ge
optimaliseerd. De stimulerende werking, welke nor
maal van publikatie van octrooien en verkregen be
scherming uitgaat, ontbreekt hier dus en geheim
houding is de enige mogelijkheid. Gezien de behoefte 
om know-how aan derden te leveren of met derden 
uit te wisselen wordt het geheimhouden echter steeds 
moeilijker. 

„De instelling van een speciaal octrooi voor 
fabricage-wetenschap of de opening van een moge
lijkheid van een fabricage-wetenschapsdepot zou 
hier een oplossing kunnen bieden. Onder het laatste 
ware dan te verstaan het bij een officiële instantie 
deponeren van een verzegelde beschrijving van de 
fabricage-know-how, waaruit een recht van in
dustriële eigendom zou resulteren." 

Maar ook reeds veel vroeger werd een dergelijk geluid 
vernomen. In een uitvoerig artikel „Bescherming van 
fabricagewetenschap" (B.I.E., 15 oktober 1957, blz. 124-
128) zegt Mr Ir OUDEMANS (blz. 124 rechterkolom on
deraan en blz. 125 linkerkolom bovenaan): 

„Meestal kan fabricagewetenschap (kortweg f.w. 
genoemd) slechts door veel inspanning en experi
menteren worden verkregen. Het is geen uitzon
dering dat tientallen jaren nodig zijn om bepaalde 
finesses in de technieken te ontwikkelen en te be
heersen. Geen wonder dus, dat f.w. voor een in
dustrie van enorme en dikwijls beslissende betekenis 
is. Zij vormt haar ruggegraat en betekent haar zijn 
en niet zijn in een concurrerende markt.", en 

„Door haar enorme betekenis is zij een handels
object geworden dat een steeds grotere rol is gaan 
spelen in de onderlinge relaties tussen industrieën." 

*) Plan for a Patent Cooperation Treaty van de Bureaux 
Internationaux Réunis pour la protection de la Propriété 
Intellectuelle te Genève. 

Het probleem is dus, zoals gezegd, herhaaldelijk ge
steld. De prealabele vraag: of het „überhaupt" mogelijk is 
een bijzondere wetgeving te creëren, die een betere be
scherming van „know how" mogelijk maakt, is door de 
heer FINNISS, Directeur-Generaal van het Institut Inter
national des Brevets, sprekende na de heer AGNELLI bij 
de bovenvermelde conferentie, even aangesneden. OUDE
MANS heeft reeds een twaalftal jaren geleden in het zojuist 
geciteerde artikel getracht op deze fundamentele vraag 
een antwoord te geven. Het wil mij voorkomen, dat 
daarbij een aantal aspecten onbesproken zijn gebleven 
en dat bij inachtneming van deze aspecten een opvatting 
resulteert, die belangrijk afwijkt van die welke uit dat 
artikel naar voren treedt. Het wil mij daarom voorkomen, 
dat een hernieuwe behandeling van het probleem zin 
heeft. 

Definities. 

In de eerste plaats zullen wij tot een definitie van het 
begrip „know how" moeten komen. Deze worde als volgt 
gegeven. „Know how" moet voldoen aan de volgende 
eisen: 

1) het moet wetenschap betreffen op „technisch ge
bied", 

2) waarvoor men, op zichzelve, geen bescherming (al
thans geen zinvolle bescherming) kan verkrijgen 
door middel van het thans geldende octrooisys
teem, 

3) en waarvan de bezitter meent dat deze hem een 
zodanige voorsprong verleent, dat hij deze kennis 
niet gaarne „om niet" prijs geeft (hetgeen wil 
zeggen, dat hij zal trachten zijn kennis geheim te 
houden). 

In de sub 2 gestelde eis is de nadruk op „op zichzelve" 
gelegd; immers „know how" kan in vele gevallen wel 
degelijk door een normaal octrooi beschermd worden. 
Dit is het geval zodra het geïncorporeerd is in een proces, 
waarvan een essentieel (niet-voor-de-hand-liggend) on
derdeel is geoctrooieerd. Het octrooi breidt dan zijn 
vleugels uit over de „know how", óók zelfs zonder dat 
deze „know how" in het octrooi beschreven is. 

Het begrip „know how", zoals in het bovenstaande 
omlijnd, heeft niet uitsluitend betrekking op „fabricage
wetenschap" zoals door OUDEMANS gedefinieerd. Deze 
verstaat onder fabricagewetenschap (zie blz. 124, linker
kolom onderaan): 

„ de totale kennis van de handelingen en 
werkwijzen, die nodig zijn om van grondstoffen of 
halffabrikaten tot het gerede verkoopbare product 
te geraken." 

Bij een systematische behandeling van het probleem in 
de meest uitgebreide zin moet een analyse gemaakt wor
den van al die gevallen waarbij aan de bovengenoemde 
drie eisen wordt voldaan. De indeling zal geschieden naar 
de redenen waarom men geen bescherming kan ver
krijgen volgens het thans bestaande octrooisysteem. Bij 
elk geval zal daarbij nagegaan worden, of door wijziging 
van het thans bestaande octrooisysteem of door invoering 
van een nieuw soort „octrooi" een oplossing kan worden 
verkregen. Daarbij zal echter onder „octrooi" steeds ver
staan worden een in zijn geheel publiekelijk bekend te 
geven stuk waarin de deposant datgene waarvoor hij 
bescherming vraagt uitvoerig beschrijft. De mogelijkheid 
van een geheim of semi-geheim depot, zoals resp. door 
VAN KREVELEN en OUDEMANS voorgesteld, zal aan het 
eind van dit artikel afzonderlijk behandeld worden. 

De volgorde bij de ondervolgende bespreking is niet 
bepalend voor de belangrijkheid van de verschillende 
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gevallen van „know how". De belangrijkste vorm, de 
„fabricage know how", die zowel OUDEMANS als VAN 
KREVELEN op het oog schijnen te hebben, zal het laatst 
worden behandeld (onder punt 6) . 

1) Onvoldoende „uitvindingshoogte". 

Het kan zijn dat een vinding onvoldoende „uitvindings
hoogte" heeft om geoctrooieerd te worden, terwijl men 
deze toch van voldoende belang acht om zoveel mogelijk 
geheim te houden. Men kan zich afvragen of deze vorm 
van „know how" niet beschermd zou kunnen worden 
door de criteria voor „uitvindingshoogte" lager te stellen. 

Om voldoende „uitvindingshoogte" te hebben moet de 
vinding „niet-voor-de-hand-liggend" zijn. Nu is dit be
grip nogal rekbaar. Men kan daaraan hoge en lage eisen 
stellen. 

Het is begrijpelijk, dat hoge eisen gesteld aan de „uit
vindingshoogte", soms door aanvragers als lastig worden 
ondervonden, maar deze aanvragers dienen te bedenken 
dat zij, vandaag van lage eisen plezier ondervindende, 
morgen (als „derde") van deze zelfde lage eisen veel last 
kunnen hebben. De nieuwe Franse octrooiwet lijkt zich 
van bepaalde opvattingen in de oude jurisprudentie te 
dien aanzien te distantiëren, en dit, naar ik meen te weten, 
met instemming van de industrie. 

Zij die een vinding hebben gedaan, die vermoedelijk 
niet voldoen zal aan de eisen van uitvindingshoogte zoals 
die bijv. in Nederland en Duitsland door de Octrooiraad 
worden gesteld (en in de Angelsaksische landen door de 
rechter), zullen er begrijpelijkerwijs wel de voorkeur aan 
geven die vinding, zo mogelijk, als geheime „know how" 
te bewaren. „Zo mogelijk", want vele vindingen verraden 
zich gemakkelijk aan het produkt, zodra dat op de markt 
komt. Voor deze laatste zal men wellicht tóch een kansje 
wagen met een octrooiaanvrage, onder het motto „je kunt 
nooit weten hoe een koe een haas vangt", terwijl énige 
afschrikkende waarde er toch altijd, ook zelfs wel van een 
zeer zwakke aanvrage of een zeer zwak octrooi, van zal 
uitgaan (indien inbreuk, zoals in dit geval, gemakkelijk 
geconstateerd kan worden). 

Er kan zich echter ook nog een ander geval voordoen, 
namelijk dat waarbij het niet zonder meer blijkt wanneer 
de uitvinding wordt toegepast; de vinding kan dus in prin
cipe geheim gehouden worden (afgezien van vertrouwens
breuk dus). Wanneer men in dit geval géén aanvrage 
indient, denkende dat daar tóch geen octrooi of slechts 
een niet-geldig octrooi op verleend zal worden, bestaat 
dan niet het gevaar dat een ander als tweede uitvinder, 
tóch van het octrooisysteem gebruik makende, de eerste 
uitvinder in de wielen zou kunnen rijden? Dit gevaar is 
echter niet groot. De eerste uitvinder zal er in de praktijk 
weinig last van ondervinden. Hij zal redeneren: „Het ding 
is geen octrooi waard, daarom heb ik ook geen aanvrage 
ingediend". „Ethische overwegingen zullen mij dus niet 
ervan weerhouden de aanvrage of het octrooi van mijn 
concurrent te ignoreren, en risico is er ook nauwelijks bij, 
want in de eerste plaats kan men er zeer moeilijk achter 
komen dat ik de vinding toepas en als men er toch achter 
mocht komen, zie ik een inbreukactie met vertrouwen 
tegemoet". Voorbeeld: 10% kans op ontdekking gecom
bineerd met 10% kans om een eventuele inbreukactie te 
verliezen geeft een totaal van slechts 1 %, en dat zal elk 
bedrijf wel willen nemen! 

Vergelijk dit nu eens met het bovengestelde geval, 
waarbij een derde de vinding en eo ipso het gebruik daar
van niet geheim kan houden. Daarbij is het risico bij 10% 
kans om een inbreukactie te verliezen ook 10%, d.w.z. 
tien maal groter. Indien de consequenties van zulk een 
verlies groot zijn (bijv. kostbare omschakeling van het 
fabricageproces of stopzetting van de verkoop van een 
produkt dat met een grote reclamecampagne is geïntro
duceerd en waaraan de consumenten gewend zijn ge

raakt) dan is zulk een risico van 10% reeds voldoende 
voor een „afschrikkende werking" van het octrooi, zolang 
dit niet vernietigd is of, van de ter inzage gelegde of open-
baargemaakte aanvrage, zolang die niet definitief door de 
Octrooiraad afgewezen is. 

Het wil mij voorkomen, dat het niet aan te raden zou 
zijn bij het bestaande octrooisysteem de eisen ten aanzien 
van octrooieerbaarheid te verlagen. Dit zou slechts de 
aanvallen van de heren economen op het octrooisysteem 
doen verhevigen. Bovendien zou dit voor een klein land 
als Nederland dat met vreemde octrooiaanvragen wordt 
overspoeld, zeer nadelig kunnen zijn. 

Ook het creëren van een bijzonder soort octrooi voor 
het soort uitvindingen met lage uitvindingshoogte, waar
van hier sprake is (bijv. een octrooi met kortere levens
duur) is in principe wel mogelijk, maar lijkt mij niet aan 
te raden. „Tant de bruit pour une omelette": is het wel 
alle complicaties waard, die het mede zou brengen? Ik 
kan mij voorstellen dat anderen er anders over denken, 
maar ik zal hier op argumenten pro en contra niet ingaan. 

Ook de „petit brevet" van de Franse wet met korte 
levensduur (zes jaar) komt aan het principe van lagere 
uitvindingshoogte niet tegemoet. Wél het Duitse gebruiks-
model (max. zes jaar levensduur), maar dat is alleen 
mogelijk voor vindingen die op grond van ruimtelijke 
vormelementen te karakteriseren zijn. Of het aan te raden 
zou zijn ook te onzent een gebruiksmodellenwet in te 
voeren wil ik hier in het midden laten. 

Bij het hier onder punt 1 behandelde sluit het onder 
punt 6 behandelde aan; ik zal echter eerst een paar ge
vallen behandelen, die m.i. van minder belang zijn. 

2) Moeilijk verkrijgbare anticipaties. 

Men dient onderscheid te maken tussen „voor-de-
hand-liggend" de facto en het begrip „voor-de-hand
liggend" zoals dat in het octrooirecht wordt gehanteerd. 
Dit laatste valt niet altijd samen met de situatie zoals die 
„in werkelijkheid" is. „Voor-de-hand-liggendheid" moet 
worden afgemeten naar de „stand der techniek" en bij de 
bepaling van die stand der techniek gaat men bij de toe
passing van het octrooirecht uit van ficties omtrent de 
kennis van publikaties, etc. bij de deskundige, die de 
werkelijkheid vaak niet dekken. Deze ficties, hoewel 
irreëel, zijn nu eenmaal even noodzakelijk als de regel dat 
„iedereen wordt geacht de wet te kennen". 

Elk alternatief dat men stelt heeft namelijk zijn be
zwaren. Zo kent men in sommige landen in plaats van de 
„absolute nieuwheid" de „locale nieuwheid", waarbij als 
stand der techniek alleen geldt datgene dat binnen het 
land bekend was. Dit is o.a. het geval in Engeland, Grie
kenland, Spanje (in dit land alleen voor „invoeroc-
trooien", waaraan zeer beperkende bepalingen zijn ver
bonden) en enkele Zuid-Amerikaanse landen 2 ) . In oc
trooikringen is men -— zeker wat betreft de „ontwikkelde 
landen" — hier zeer tegen gekant. 

Een andere fictie is dat ook oude maar in feite „in het 
vergeetboek geraakte" literatuur tot de stand der techniek 
wordt geacht te behoren. Ook in dit geval is het gemak
kelijker de „onwerkelijkheid" van deze opvatting te con
stateren dan een beter criterium voor te stellen. Sommige 
landen hebben een „ouderdomsgrens"; in Engeland is dit 
50 jaar, in Duitsland 100 jaar. Daar is iets voor te zeggen, 
maar het kan ook weer onbillijkheden medebrengen. 

Dit alles heeft te maken met het probleem dat het moei
lijk is verschil te maken tussen „gemakkelijk" en „moei
lijk" verkrijgbare elementen van de stand der techniek. 
Nu zullen ongetwijfeld een verstandige rechter en een 

2) We zullen hier niet verder ingaan op andere alterna
tieven, bijv. die waarbij wèl publikatie overal ter wereld als 
stand der techniek geldt, maar openbaar voorgebruik en mon
delinge divulgatie alleen voorzover die binnen de landsgrenzen 
heeft plaatsgevonden. 
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verstandige Octrooiraad genuanceerd oordelen; het feit 
blijft echter dat er gevallen zijn, waarbij een bepaalde 
kennis ten aanzien van een fabricageproces volgens de 
criteria van het octrooirecht wel, maar in feite niet tot de 
stand der techniek behoort, zodat hij die deze kennis „op
diept" of „herontdekt" alle reden heeft die als „know 
how" (zoals boven gedefinieerd) te behandelen. 8) 

3) „Papieren" anticipaties. 

Een tweede geval waarbij de stand der techniek, zoals 
die de facto is, niet samenvalt met die welke door de 
Octrooiraad (of de rechter) vaak wordt gehanteerd, be
treft het bestaan van „papieren" anticipaties. Door 
een bepaalde uitlating in een publikatie kan de indruk 
gewekt zijn dat iets tot de stand der techniek behoort, ter
wijl dat in feite geenszins het geval is. 

Het optreden van „papieren" anticipaties wordt in de 
hand gewerkt o.a. door systemen waarbij octrooien of 
octrooiaanvragen zonder materieel vooronderzoek wor
den gepubliceerd. Men heeft een kleinigheid gevonden, 
legt dat vast in een aanvrage, maar fantaseert er van alles 
en nog wat bij (het gaat óók nog zus en zo, enz. en dan 
laat men zijn fantasie maar de vrije loop). De kleinigheid 
blijkt van geen of weinig belang te zijn (80-90% der aan
vragen zijn dat) en raakt geheel in het vergeetboek. Een 
serieuze onderzoeker gaat nu aan de gang en vindt dat 
één der vele, in het octrooi lukraak genoemde (maar 
geenszins beproefde) methoden of produkten werkelijk 
van groot belang is. De vóórpublikatie zal hem echter als 
anticipatie worden tegengehouden. 

Een ander geval wordt door Ir H. H. HEEROMA ge
noemd {De Ingenieur, 13 september 1968, blz. 121-125, 
in het bijzonder blz. 123 linkerkolom): 

„Dit brengt ons in aanraking met een aspect van 
Amerikaanse octrooischriften. Men verleent nl. soms 
tamelijk gemutileerde octrooien. De conclusies daar
van zijn vaak zeer beperkt, maar in de beschrijving 
en de figuren laat men alles staan, wat er oorspron
kelijk in stond. Is zulk een octrooi gepubliceerd, dan 
is alleen de figuur vaak bezwarend voor latere aan
vragen, die soms het inzicht pas juist weergeven." 

De „papieren" anticipatie is vaak tegelijkertijd een 
„toevallige" anticipatie (in het ondervolgende te be
spreken), d.w.z. dat de „gefantaseerde" methode die in 
de publikatie voorkomt, een heel ander oogmerk heeft 
dan de later werkelijk uitgevonden methode (maar, uiter
aard, dezelfde handelwijze inhoudt). Zo'n geval is dubbel 
frustrerend. 

3) Het volgende geval, waarmede ik (lang geleden) te 
maken heb gehad, diene tot voorbeeld. Ik zal het „getranspo
neerd" weergeven, d.w.z. de werkelijke situatie zal ik niet 
onthullen, maar een parallel geval construeren. 

Aan de synthese van een bepaald produkt waren bedrijfs
matig grote moeilijkheden verbonden: de reactie wilde heel 
slecht starten, eenmaal op gang gekomen verliep zij echter 
stormachtig, met als resultaat oplopen van de temperatuur, 
het optreden van ongewenste nevenreacties, zeer hinderlijke 
schuimvorming, etc. — Koelspiralen om de reactie in de hand 
te houden werden door kristalvorming geïncrusteerd. Daar de 
commerciële belangstelling voor het desbetreffende produkt 
zeer groot werd, was het van belang het fabricageproces te 
verbeteren. In een klein berichtje van tachtig jaar oud — in 
een bekend tijdschrift overigens — over proeven op labora
toriumschaal werd een doodsimpele oplossing gevonden (laten 
wij zeggen dat door toevoeging van een kleine hoeveelheid 
dimethylamine de reactie volkomen in de hand kon worden 
gehouden). Zó onwaarschijnlijk leek het, dat niemand eerder 
dit berichtje had gelezen en de daarin beschreven methode had 
beproefd, dat het mij meer dan een jaar heeft gekost éér het 
laboratorium ertoe te bewegen was er een proef mede te 
nemen . . . met volledig succes. Hier was er dus een duidelijk 
geval van „verrijking der techniek" (overal elders ging men 
op dezelfde omslachtige manier door met de fabricage), ter
wijl rechtsgeldige octrooiering toch niet mogelijk was. 

Alweer hebben wij hier te maken met gevallen waarbij 
een duidelijke verrijking van de techniek heeft plaats
gevonden, terwijl octrooiering onmogelijk of zeer moei
lijk is. 

Het wil schrijver dezes voorkomen, dat in dergelijke 
gevallen de Octrooiraad, wanneer de werkelijke uitvinder 
in staat is aannemelijk te maken dat de anticipatie niet 
behoort tot de werkelijke stand der techniek, toch octrooi 
dient te verlenen (resp. de rechter de geldigheid van een 
eventueel verleend octrooi moet erkennen). Het blijft 
echter steeds een onzeker geheel en om deze reden zal 
de werkelijke uitvinder er wellicht de voorkeur aan geven 
zijn vondst als „know how" te behandelen. 

Ik zie niet in, hoe in deze gevallen een bijzonder soort 
„octrooi" redding zou kunnen brengen; men kan zich 
alleen verlaten op de werkelijkheidszin van Octrooiraad 
en rechter. 

Een extreem voorbeeld van een „papieren" anticipatie 
is de publikatie van de naam of de formule van een che
mische stof, zonder enige nadere aanduiding omtrent die 
stof (fysische of chemische constanten, toepassingsmoge
lijkheid, e t c ) . In de landen waar stof conclusies mogelijk 
zijn, is lang de opvatting verkondigd dat een dergelijke 
publikatie een stofconclusie in de weg zou staan. Dat dit 
tot de meest dwaze consequenties zou leiden is duidelijk. 
(Men zou bijv. een computer lange lijsten van chemische 
formules kunnen laten uitbraken; door publikatie dezer 
lijsten zou het dan onmogelijk worden op al de genoemde 
verbindingen ooit meer stof conclusies te krijgen.) In 
Engeland heeft de jurisprudentie te dien aanzien een wen
ding ten goede genomen; in de Verenigde Staten van 
Amerika bestaat nog geen onmiskenbaar duidelijke uit
spraak. 

4) „Toevallige" anticipaties. 

Het bestaan van zg. „toevallige" anticipaties is een 
derde reden waarom vondsten die volstrekt „niet-voor-
de-hand-liggend" zijn, toch niet door middel van oc
trooien kunnen worden beschermd, althans niet zinvol be
schermd en daarom binnen het kader vallen van hetgeen 
wij als „know how" hebben gedefinieerd. 

Door een „toevallige" anticipatie wordt de uitvindings-
gedachte die ten grondslag ligt aan een bepaalde vondst, 
niet in haar originaliteit aangetast, maar het proces als 
zodanig is reeds bekend. Een voorbeeld moge dit ver
duidelijken. 

Stel, dat het voorstel is gepubliceerd om een zekere 
stof X aan smeermiddelen toe te voegen als corrosie-
inhibitor. Het kan zijn dat dit voorstel geen of nauwelijks 
praktische toepassing gevonden heeft, omdat de anti-cor-
rosiewerking niet zo sterk is en er weinig behoefte bestond 
aan anti-corrosiemiddelen in smeermiddelen. Stel voorts, 
dat met het ontwikkelen van steeds sneller lopende 
motoren ontdekt wordt dat stof X bij hoge rotatiesnel-
heden, om redenen die niets te maken hebben met cor
rosie, aan de voor deze motoren toegepaste smeermiddelen 
veel betere eigenschappen verleent. Ofschoon men hier 
weer te maken heeft met een belangrijke verrijking der 
techniek, is toevoegen van stof X aan smeermiddelen toch 
niet meer te octrooieren. Zoals gezegd: de uitvindings-
gedachte is niet geanticipeerd, maar er is geen manier om 
het nieuwe produkt „af te bakenen" van het oude. Zoals 
men dat in Duitsland uitdrukt: de „Erfindungsgedanke" 
is geheel anders, maar de „Lehre des technischen Han-
delns" is gelijk. Nu het eenmaal bekend was om stof X 
aan smeermiddelen toe te voegen, kan men niemand meer 
verbieden dit te doen, als is het met een geheel ander 
oogmerk. 

Vaak komt het voor dat niet alle uitvoeringsvormen die 
onder de hoofdconclusie van een octrooiaanvrage vallen, 
door een „toevallige" anticipatie worden ontkracht, maar 
slechts een deel daarvan. Het „toevallig" geanticipeerde 
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kan men dan „uitsnijden". Indien echter het uitgesneden 
stuk even goede of bijna even goede resultaten geeft als 
het overblijvende stuk, heeft men toch nog niets aan oc
trooiering. De beschermingsomvang is dan te klein en 
men zou slechts „know how" weggeven zonder er iets van 
waarde voor in ruil te krijgen. 

Ook in deze gevallen zal de wens bestaan het gevon
dene als „know how" te behandelen en is niet in te zien 
hoe een bijzonder soort octrooi uitkomst zou kunnen 
brengen. 

5) Moeilijkheden bij het definiëren van parameters. 

Als een proces gevonden is dat aan alle eisen van de 
wet voldoet om geoctrooieerd te worden, wil dat geenszins 
zeggen dat zinvolle octrooiering mogelijk is. 

Het kan zijn dat het een grote researchinspanning kost 
om te weten te komen „waar de grenzen liggen" van een 
uitvinding en dat men niet bereid of in staat is deze in
spanning op te brengen, althans niet op korte termijn. 
Octrooieert men het proces „tel quel", d.w.z. met die 
waarden van de verschillende procesparameters, welke op 
een bepaald moment experimenteel zijn geverifieerd en 
waarmee men voor zijn eigen produktie voorshands te
vreden is, dan kan men anderen op het spoor brengen 
van betere varianten. Deze kunnen worden geoctrooieerd, 
zodat men wellicht later, tot gebruik van „het mindere" 
beperkt wordende, in het nadeel komt ten opzichte van 
concurrenten die men zelf op het paard heeft geholpen. 
Is niet op korte termijn de mogelijkheid aanwezig om alle 
parameters behoorlijk naar optimalisering af te tasten, 
dan kan het zeer goed mogelijk zijn dat men alweer zijn 
kennis liever als „know how" bewaart — althans voor
lopig — dan dat men daarvoor octrooi verkrijgt. Voor-
gebruik of „possession personnelle" (in landen waar dit 
mogelijk is) dient dan tot bescherming, indien de con
current later dezelfde uitvinding doet en daarvoor octrooi 
verkrijgt, maar afdoende monopolisering is uiteraard met 
geen enkele vorm van octrooiering mogelijk. 

6) Combinatie van op zich bekende of „voor—de— 
hand—liggende" maatregelen (fabricage „know how": 
„uitvindingen zonder uitvindingsgedachte"). 

Wij komen nu terug op hetgeen wij in de aanhef van dit 
artikel als de belangrijkste vorm van „know how" hebben 
gekenschetst, namelijk die betrekking hebbende op de 
fabricagewetenschap (zoals door OUDEMANS gedefinieerd). 
Voldoet de fabricagewetenschap aan alle drie de door ons 
gestelde eisen van „know how", dan zullen wij haar 
„fabricage know how" noemen. Dit begrip kan als volgt 
worden gedefinieerd: 

„Onder „fabricage know how" zullen wij verstaan 
het complex van maatregelen welke nodig zijn om 
een fabricageproces uit te voeren, welk complex vol
doet aan de eis in zijn totaliteit „niet-voor-de-hand-
liggend" te zijn, maar waarvan elk der maatregelen, 
gezien in het verband met de rest (deze laatste als 
gegeven stellende), op zichzelf wel „voor-de-hand
liggend" is." 

Dat een opeenvolging van een reeks op zich zéér 
,,voor-de-hand-liggende" maatregelen tot een resultaat 
kan leiden dat zeer ver van „voor-de-hand-liggend" is 
verwijderd, behoeft ons niet te verbazen. In een vorig 
artikel 4) heb ik reeds de vergelijking gemaakt met de 
kansberekening: als ik tien maal achter elkaar kruis-of-
munt gooi, is elke keer op zichzelf genomen de waar
schijnlijkheid dat ik munt gooi groot (i), maar de waar
schijnlijkheid dat ik tien maal achtereen munt gooi is 
bijzonder gering (nl. i10). Getransponeerd op ons geval: 
de combinatie van tien elk op zich zéér „voor-de-hand-

4) Zie B.I.E. (1966), Nr. 3, blz. 59. 

liggende" maatregelen kan uitermate weinig „voor-de-
hand-liggen" (zeer grote moeite, geld en tijd kosten om 
tot stand te brengen). 

Stel, dat op laboratoriumschaal tien processtappen zijn 
uitgewerkt. Men zal al deze tien stappen tot uitvoering op 
bedrijfsschaal moeten uitwerken, d.w.z. men moet voor al 
deze stappen de geschikte apparatuur uitkiezen en deze 
tot een harmonisch en optimaal werkend geheel combi
neren. 

Om welke maatregelen gaat het? Het gaat vaak om 
zulke „banale" zaken als (ik doe een willekeurige greep): 
optimale grootte van reactievaten, diameters van toe- en 
afvoerleidingen, juiste isolatie van apparatuuronderdelen, 
onderlinge plaatsing van apparatuuronderdelen, materi
aalcomposities die het best geschikt zijn voor reactievaten, 
pijpleidingen, pompen en afsluiters, de beste typen van 
deze en andere onderdelen, firma's die de meest geschikte 
apparatuuronderdelen leveren, firma's die de juiste samen
stelling en zuiverheid van de grondstoffen kunnen garan
deren, het afstemmen van toe- en afvoersnelheden op de 
grootte van reactievaten, de toegepaste temperatuur, de 
reactiviteit van de katalysator, enz., enz.-

De deskundige, geplaatst voor elk van deze maatregelen 
op zichzelf, moet de deelproblematiek verbonden met elk 
daarvan betrekkelijk gemakkelijk kunnen oplossen. Als 
bijv. de gehele apparatuur geïnstalleerd is behalve de 
pompen, dan zal hij op grond van het bekende — mis
schien na een of twee misgrepen — geschikte pompen, 
met de juiste capaciteit, van het juiste type en van de 
juiste metaalcompositie moeten kunnen kiezen. Dit „ligt 
voor de hand", evenals de andere maatregelen elk op 
zichzelf genomen en zich baserende op de kennis van de 
rest van de apparatuur. Echter de gehele apparatuur van 
de grond af opbouwen met alle onderdelen en proces
parameters „op elkaar afgestemd" is heel ver van „voor-
de-hand-liggend" verwijderd. 

Principieel kan gesteld worden als eerste regel: 

„Door als kenmerk van een bepaald stuk „fabri
cage know how" een steeds gedetailleerder omschrij
ving te kiezen, wordt steeds een punt bereikt waarop 
de aldus gedefinieerde „know how" als „niet-voor-
de-hand-liggend" moet worden beschouwd". 

Wat onder detaillering wordt verstaan zal wel duidelijk 
zijn: deze is te groter naarmate het aantal elementen dat 
voor de omschrijving wordt gebruikt groter en naarmate 
de begrenzing dier elementen nauwer is. 

Stelt men zich op het standpunt dat elk „niet-voor-de-
hand-liggend" nuttig technisch handelen met een (nor
maal) octrooi gehonoreerd dient te kunnen worden, dan 
is dus elke „fabricage know how" (normaal) octrooieer
baar en dus ook een uitvinding. 5) 

Indien „fabricage know how" normaal octrooieerbaar 
is, vanwaar dan de gesignaleerde problematiek, die zovele 
industriëlen zwaar op de maag ligt? Om dit in te zien 
moeten wij het begrip beschermingsomvang invoeren en 
de boven aangegeven eerste regel completeren met een 
tweede regel, namelijk deze: 

5) De Nederlandse en Duitse octrooiwet bijv. laten nog de 
mogelijkheid open dat niet elk „niet-voor-de-hand-liggend" 
nuttig technisch handelen een uitvinding — en dus octrooieer
baar — is. Dit is echter alleen mogelijk, als men weer terug 
zou vallen op de dwaze en zo contrair aan de ratio van het 
octrooisysteem zijnde „flash of genius" theorie (over dit laatste 
heb ik in B.l.E. (1966), Nr. 3, blz. 55 en 56 een en ander 
gezegd). 

De nieuwe Franse wet laat niet meer de mogelijkheid open 
dat „fabricage know how" niet als uitvinding zou worden 
aangemerkt. Daarin wordt immers duidelijk gesteld dat elk 
„niet-voor-de-hand-liggend" technisch handelen een uitvin
ding is. In de Nederlandse en Duitse wet blijft het begrip 
uitvinding zweven. 
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„De beschermingsom vang van een octrooi is des 
te kleiner, naarmate als kenmerk voor het in dit 
octrooi geopenbaarde een meer gedetailleerde om
schrijving wordt gekozen." 

Wat moet men verstaan onder „beschermingsomvang"? 
Hoe kleiner de beschermingsomvang van een octrooi is, 
des te gemakkelijker kan men het octrooi omzeilen. Hoe? 
Door één of enkele van de elementen die dienen ter ken
merking van de uitvinding (d.w.z. ook ter afbakening van 
de grenzen van de monopolierechten die door het octrooi 
worden verleend), te wijzigen. Hoe groter nu het aantal 
elementen is waardoor de uitvinding wordt gekenmerkt 
en/of hoe nauwer de grenzen zijn waardoor elk dezer 
elementen worden gekarakteriseerd, des te gemakkelijker 
het is deze wijziging tot stand te brengen. 

Combineren wij de eerste regel met de tweede, dan 
volgt hieruit dat octrooiering van „fabricage know how'" 
wel mogelijk is, maar niet zinvol mogelijk is. Immers, om 
(volgens de eerste regel) te komen tot „niet-voor-de-
hand-liggendheid" moet men het kenmerkende van de 
„fabricage know how" zó ver detailleren dat (volgens de 
tweede regel) de beschermingsomvang te gering wordt. 
D.w.z. dat men veel met moeite vergaarde kennis aan 
concurrenten prijs geeft zonder daarvoor adequate be
scherming te verkrijgen. 

Aangetekend moge worden dat, al zouden wij de eis 
van „niet-voor-de-hand-liggendheid" verlagen tot de eis 
van „nieuwheid" (d.w.z. zoals boven uiteengezet tot een 
lage graad van „niet-voor-de-hand-liggendheid") geen 
uitkomst wordt verkregen; zelfs dan is een zodanige de
taillering nodig dat de beschermingsomvang te gering 
wordt. 

In verband met het voorgaande kunnen wij tot de vol
gende vaststelling komen: 

„Zinvol octrooieerbare uitvindingen zijn het resul
taat van research om te komen tot „niet-voor-de-
hand-liggende" essentialia; 'fabricage know how' 
daarentegen is het resultaat van development om te 
komen tot de kennis van de bijzondere parameters 
die de fabriekmatige toepassing van een proces moge
lijk maken, waarbij echter géén dezer parameters op 
zich zelf genomen tegelijkertijd essentieel en „niet-
voor-de-hand-liggend" is." 

Het wil mij voorkomen dat OUDEMANS in zijn reeds 
geciteerde artikel aangevoeld heeft (ofschoon hij dat niet 
met zoveel woorden zegt), dat een afbakening van de 
rechten van de octrooihouder door een combinatie van 
alle elementen die gezamenlijk zijn „fabricage know how" 
bepalen, resulteert in een te geringe beschermingsomvang. 
Hij schijnt daarom een beperkt aantal elementen uit de 
totaliteit der maatregelen te willen lichten en zegt (blz. 
126, rechterkolom, tweede alinea): 

„Gepubliceerd wordt de ingediende aanvrage. Het 
verdient aanbeveling, dat de aanvrager aan het einde 
van de beschrijving van de f .w. een korte samenvat
ting geeft van die elementen waaraan hij bijzondere 
waarde hecht voor het bereiken van het eindresul
taat". 

Is hier werkelijk een soort conclusie bedoeld, die de 
„essentialia" bevat en tegelijkertijd de rechten afbakent? 
Zo niet, wat is dan wèl bedoeld? Zo ja, dan de volgende 
opmerkingen. 

Het bijzondere van „fabricage know how" is juist, dat 
het bestaat uit een aaneenrijging en op elkaar afstemmen 
van een groot aantal, ongeveer even essentiële maat
regelen, zodat men wel met grote willekeur te werk zou 
moeten gaan om een of enkele dezer maatregelen als 
„essentieel" uit het totale complex te lichten. Het is juist 
de combinatie en het op elkaar afgestemd zijn der maat
regelen dat het essentiële uitmaakt. 

Om de gedachten te bepalen zullen wij een concreet 
voorbeeld bespreken. Stel, dat wij te maken hebben met 
de fabriekmatige toepassing van een bepaald — op labo
ratoriumschaal bekend — procédé P om de stof X te 
maken. Hierbij spelen, laten wij zeggen, reactievaten, 
destillatiekolommen, warmtewisselaars, verwarmingsin
richtingen, pompen, doseerinrichtingen en controle-appa-
ratuur (pH) , temperatuur, samenstelling eindprodukt) 
alle een rol. Aan de keuze van elk dezer onderdelen moet 
behoorlijk aandacht worden gewijd, evenals aan de reac-
tieomstandigheden: temperatuur, druk, verhouding der 
reactiecomponenten, pH, oplosmiddel waarin men de 
reactie laat plaatsvinden, invoersnelheid van de reactan-
ten en aftapsnelheid van het reactiemengsel, enz. (stel 
dat dit geleid heeft tot een fabricage „know how" F, 
waarvoor een aanvrage om een „know how octrooi" in
gediend is). Wat is hierbij „essentieel" en wat niet? Alle 
apparatuuronderdelen en reactieomstandigheden moeten 
nauwkeurig op elkaar zijn afgestemd om goede of zelfs 
optimale resultaten te bereiken. 

Maar laten wij eens aannemen, dat men bij de ont
wikkeling van het procédé op fabrieksschaal in het bij
zonder moeite heeft gehad met de keuze van de warmte
wisselaars. Na het proberen van verschillende types, 
waarbij bij de ene na zekere tijd verstoppingen optraden, 
bij de andere corrosie zich voordeed, bij een derde weer 
de efficiency te gering was, heeft men een fabrikaat ge
vonden dat aan alle eisen voldoet. 

Laat men dit nu eens uitlichten als (zie OUDEMANS) 
„datgene waaraan men bijzondere waarde hecht voor het 
bereiken van het eindresultaat" en dat „aan het einde van 
de beschrijving" als kenmerk in een soort conclusie op
nemen. Gaat het nu aan om aan iedereen die stof X vol
gens het procédé P maakt, te verbieden de bijzondere 
warmtewisselaars Y te gebruiken, óók als de „fabricage 
know how" overigens niet geheel identiek is aan (in 
mindere of meerdere mate afwijkt van) de „fabricage 
know how" F? Dit zou m.i. zeker niet aangaan. 

Wèl zou men terecht anderen kunnen verbieden een 
bepaalde uitvoeringsvorm van warmtewisselaar te ge
bruiken, indien men zelf deze bijzondere vorm (die aan
gepast is aan de bijzondere eisen die de fabricage van 
stof X stelt) heeft uitgedacht. Voor zover dit niet „voor-
de-hand-ligt" wel te verstaan! Maar dan is ook een 
normaal octrooi mogelijk. Voor zover dit wèl voor de 
hand ligt, zou het onjuist zijn anderen dit te verbieden 
door middel van welke bijzondere vorm van octrooi ook! 

Wij komen niet veel verder door essentieel niet één 
maatregel maar een combinatie van enkele maatregelen 
uit het complex te lichten. Is de combinatie als zodanig 
„niet-voor-de-hand-liggend", dan kan men er een nor
maal octrooi op krijgen, zo niet, dan mag men anderen 
het gebruik daarvan niet ontzeggen. 

Zoals reeds gezegd, maken wij de detaillering van dat
gene dat de rechten afbakent steeds groter, dan komt er 
steeds een ogenblik waarop dit niet meer „voor-de-hand
liggend" is en dus in principe met een normaal octrooi 
gehonoreerd zou kunnen worden, maar, zoals boven uit
eengezet, zo'n octrooi zou door zijn geringe beschermings
omvang niet zinvol zijn. 

Voor alle volledigheid dient nog onderzocht te worden 
of het niet mogelijk zou zijn voor „fabricage know how" 
een octrooi zonder conclusies te creëren! Laat de be
schrijving voor zichzelf spreken en laat de rechter dit 
spreken maar geval voor geval interpreteren! 

Het eerste bezwaar is dat een octrooi zonder conclusies, 
d.w.z. zonder min of meer nauwkeurige afgrenzing van 
het beschermde terrein, m.i. een onding is, omdat het een 
grote rechtsonzekerheid creëert. Maar ook indien wij over 
dit bezwaar heenstappen komen we er niet. 

Interpretatie van een beschrijving zonder conclusies is 
nog wel mogelijk, indien men uit die beschrijving een 
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uitvindingsgedachte kan extraheren. Al hetgeen aan deze 
uitvindingsgedachte op „voor-de-hand-liggende" wijze 
„opgehangen" kan worden, kan dan worden geacht onder 
het octrooi te vallen. Voor het construeren van een uitvin
dingsgedachte is het echter nodig een „niet-voor-de-
hand-liggende", en tegelijkertijd essentiële maatregel (die 
uiteraard ook kan zijn de combinatie van een beperkt 
aantal maatregelen) aan te wijzen. Dat nu juist is bij 
„fabricage know how" per definitie niet mogelijk. „Fa
bricage know how" is een „uitvinding zonder uitvindings
gedachte". Aan deze schijnbare paradox zal men moeten 
wennen. 

Als laatste opmerking: „The proof of the pudding is in 
the eating". Late hij, die door bovenstaande redenering 
niet overtuigd is, eens trachten voor een concreet geval 
een octrooi voor „fabricage know how" (bijv. op de wijze 
zoals door OUDEMANS aangegeven) op te stellen en op 
grond daarvan een inbreukactie instellen! 

Een geheim fabricagewetenschap depot? 
Als tweede alternatief stelt VAN KREVELEN de instel

ling van een geheim depot voor „know how". Uit het bij 
een officiële instantie deponeren van een verzegelde be
schrijving van bepaalde fabricagewetenschap zou dan een 
recht van industriële eigendom moeten resulteren. Dat 
zou dus neerkomen op het scheppen van de mogelijkheid 
geheime octrooien te nemen. Maar een geheim octrooi is 
zoiets als een „contradictio in terminis". Het zou tot de 
grofste onbillijkheden leiden wanneer men een derde te 
goeder trouw, die zich grote inspanning en kosten heeft 
getroost om een bepaald procédé tot fabriekmatige toe
passing te brengen, ten alle tijde op de rug kon springen 
met rechten waarvan hij het bestaan nooit heeft kunnen 
bevroeden. Bovendien zou dit lijnrecht ingaan tegen de 
ratio van het octrooisysteem, die ten doel heeft vindingen 
in de openbaarheid te laten treden. 

Dit alles nog geheel afgezien van de boven uitvoerig 
beschreven moeilijkheden „fabricage know how" op zin
volle wijze te karakteriseren en een oordeel te vellen over 
het al dan niet aanwezig zijn van inbreuk. 

Het is duidelijk dat wij slechts rechten kunnen laten 
gelden tegenover een derde, indien deze bij zijn bedrijfs
voering kennis gebruikt die hij onrechtmatig aan ons heeft 
ontleend. 

OUDEMANS wil een semi-geheim depot, waarvan (blz. 
127 rechterkolom, 5e alinea) 

„moet blijken uit een publikatie in een officieel 
tijdschrift, zodat een ieder kan weten wie op een be
paalde datum f.w. gedeponeerd heeft en voor welk 
gebied dit geldt". 

De beschrijving zelve wordt niet gepubliceerd en (blz. 
128 linkerkolom, 3e alinea) 

„het depot geeft de aanvrager een verbodsrecht 
tegen elke derde die zijn f.w. zonder toestemming 
aan hem ontleend heeft." 

Belangrijke gevallen van ontlening waartegen men zich 
gaarne beschermd zou willen zien, zijn: 

1) Door middel van vertrouwensbreuk van employé's 
of voormalige employé's. 

2) Door middel van kennis die de derde van ons ver
kregen heeft bij „know how" onderhandelingen, die 
niet tot een succesvol einde werden gebracht. 

De bewijsvoering bij dergelijke gevallen kan inderdaad 
vergemakkelijkt worden, wanneer wij over een document 
beschikken waardoor onomstotelijk vaststaat dat wij op 
een bepaalde datum over een bepaalde kennis beschikten. 

De vraag doet zich echter voor of men met een depot 
als door OUDEMANS bedoeld beter gediend is dan met een 
depot gewoon bij een notaris. Welke grotere rechten ver
krijgt men? Men zal toch altijd moeten bewijzen dat de 
derde zijn fabricagewetenschap aan ons ontleend heeft. 

Daarbij helpt het bijzondere depot niet méér dan het 
depot gewoon bij een notaris. Tenzij men aan het bijzon
dere depot zonder meer de bijzondere werking zou willen 
toekennen de bewijslast om te keren (d.w.z. dat de 
pretense inbreukmaker zou moeten bewijzen, dat hij zijn 
wetenschap niet aan de pretens gelaideerde heeft ont
leend). Maar wie zou zó ver willen gaan? 

Bovendien heeft het bijzondere depot, zoals door 
OUDEMANS geconcipieerd, het nadeel dat er iets gepubli
ceerd wordt, zodat concurrenten vroegtijdig te weten 
komen dat men van plan is op een bepaald gebied fabriek
matig bezig te zijn. 6) 

Met een depot — bij welke instantie dan ook en hoe 
dan ook — is de kous echter niet af. Het feit dat wij op 
een bepaald moment over een bepaalde kennis beschikten 
en zelfs het feit dat wij bij onderhandelingen met een 
derde die kennis aan hem hebben geopenbaard, wil nog 
niet zeggen dat deze derde zich aan ontlening heeft schul
dig gemaakt wanneer hij naderhand van dezelfde kennis 
gebruik maakt. Bijv.: Wat wist hij reeds vóórdat hij met 
ons onderhandelde en wat kon hij zonder meer uit de 
stand der techniek halen? 

Bij onderhandelingen over „know how" moet men dus, 
of de onderhandelingspartner geheel vertrouwen, of — 
wil men zich extra zeker stellen — er zorg voor dragen 
dat uit de briefwisseling duidelijk blijkt dat de onderhan
delingspartner ervan afziet te beweren dat hij kennis die 
wij bij de onderhandelingen aan hem hebben geopenbaard 
„reeds bezat" of „uit de stand der techniek" kon halen. 

De BIRPI-voorstellen. 
De BIRPI 7) hebben in een „Model Octrooiwet voor 

ontwikkelingslanden" een aantal artikelen opgenomen, die 
betrekking hebben op „know how". Het wil mij voor
komen, dat deze voorstellen het door OUDEMANS en VAN 
KREVELEN voorgestane doel geenszins naderbij brengen, 
om de eenvoudige reden dat zij — althans voor alle „ont
wikkelde" landen — slechts open deuren intrappen. 

„In a nutshell" komt het hier op neer, dat op ver
trouwensbreuk ten aanzien van fabricagewetenschap en 
gebruik te kwader trouw van dit soort vertrouwensbreuk 
een sanctie wordt gesteld. Het lijkt echter weinig zin te 
hebben voor dit soort vertrouwensbreuk afzonderlijke be
palingen in het leven te roepen. Om slechts enkele voor
beelden te noemen: Het uitleveren van klantenlijsten of de 
namen van buitenlandse leveranciers van moeilijk ver
krijgbare grondstoffen, of plannen voor reclamecampag
nes, door een employé aan een concurrent van het bedrijf 
waar hij werkt, staan op hetzelfde plan en daarop dient 
net zo goed een sanctie te staan. 

Voor zover dus een land in zijn wetgeving géén be
palingen heeft die behoorlijk tegen vertrouwensbreuk 
kunnen worden gehanteerd, moeten deze alsnog daarin 
worden opgenomen, maar dan niet beperkt tot fabricage
wetenschap doch heel algemeen (dus in het gewone recht). 
De bepalingen in de Birpi-modelwet leveren geen bij
drage die in ontwikkelde landen tot een verbetering van 
de bestaande toestand zou kunnen leiden. Met octrooi
recht heeft een en ander niets te maken. Het zou tot de 
denaturering van de octrooiwetgeving bijdragen, indien 
dergelijke bepalingen daarin zouden worden opgenomen. 
De ratio immers van de laaste is geheimhouding van fa
bricagewetenschap te verzekeren, terwijl die van het oc-

6) Overigens laat OUDEMANS zich niet uit, hoe gedetailleerd 
in de pubÜKatie len aanzien van het depot aangegeven moet 
worden „voor welk gebied het geldt". Is dit te vaag dan is 
de publikatie nietszeggend en had evengoed (of voor derden 
beter) achterwege kunnen blijven. Heeft de publikatie voor 
derden waarde, dan is juist die waarde voor de deposant 
nadelig, zonder dat daar, zoals gezegd, een voordeel tegen
over staat. 

7) Bureaux Internationaux Réunis pour la protection de la 
Propriété lntellectuelle te Genève. 
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trooirecht geheel anders is, nl. tot openbaarmaking van 
technische vindingen te prikkelen (ja, in vele gevallen 
zelfs te dwingen). 

Laten wij in verband met het zojuist medegedeelde nu 
eens terugkomen op het, reeds bovengenoemde, volgende 
geval. A bezit bepaalde „know how". Hij treedt in onder
handeling met B, die voor deze „know how" in principe 
belangstelling heeft; A moet vanzelfsprekend de kaarten 
(althans enkele kaarten) op tafel leggen. De onderhan
delingen vlotten niet en worden afgebroken. A vreest nu 
dat B gebruik zal maken van hetgeen deze gedurende de 
onderhandelingen over zijn „know how" te weten is ge
komen. Zou A nu in een betere positie komen te staan 
wanneer, behoudens de algemene bepalingen in het ge
wone recht, die tegen vertrouwensbreuk kunnen worden 
gehanteerd, in de wet nog bijzondere bepalingen waren 
opgenomen betreffende het onrechtmatig gebruik van 
„know how"? Ik meen van niet. 

Stel echter, dat dit wèl het geval zou zijn, dan zouden 
dergelijke bijzondere bepalingen wel eens een averechts 
effect kunnen sorteren, namelijk de huiver voor het aan
gaan van onderhandelingen over „know how" vergroten 
in plaats van verkleinen; maar dan juist bij de „andere" 
(ontvangende) partij. Reeds thans immers zijn vele be
drijven bijzonder terughoudend bij het aangaan van on
derhandelingen over hen aangeboden kennis, wanneer 
daar niet een octrooi of octrooiaanvrage aan ten grond
slag ligt. Het gevaar bestaat immers, dat men daarbij of 
slechts dingen te horen krijgt die men reeds wist, of die 
men betrekkelijk eenvoudig uit de „stand der techniek" 
had kunnen halen, óf die men uit reeds opgang zijnde 
resp. overwogen eigen research op korte termijn te weten 
zou zijn gekomen. Worden de onderhandelingen nu afge
broken, bijv. omdat A te hoge eisen stelt, dan zou B een 
proces aan zijn broek kunnen krijgen, indien hij later de 
wetenschap gebruikt die bij de onderhandelingen ter tafel 
is gekomen. 

Aanbieders van „know how" krijgen dan ook van vele 
bedrijven een „vrijwaringsverklaring" te ondertekenen, 
vóórdat deze op onderhandelingen ingaan. Er moet dus 
voorkomen worden, de aanbieder van „know how" een 
nog sterkere positie te geven dan die welke hij zou kunnen 
ontlenen aan bepalingen uit het gewone recht, anders dan 
door een ad hoc eventueel door de partijen aangegane 
formele of informele overeenkomst die de voor de onder
handelingen geldende bijzondere regels vastlegt. Zoals 
boven reeds gezegd, kan bij een dergelijke overeenkomst 
B zich — a priori — verplichten bij het mislukken der 
onderhandelingen gedurende een zekere tijd afstand te 
doen van het gebruik van alle fabricagewetenschap die A 
hem bij de onderhandelingen mededeelt, afgezien van het 
feit of hij deze wetenschap reeds bezat of gemakkelijk in 
zijn bezit had kunnen krijgen. Dat B er vaak niet gemak
kelijk toe te bewegen zal zijn een dergelijke verklaring af 
te leggen, ligt echter wel voor de hand. 

Nr 1. Hoge Raad der Nederlanden, 19 april 1968. 
( sulf amethoxyp yridazine) 

President: Prof. Mr G. J. Wiarda; 
Raden: Mrs J. H. H. Hülsmann, C. W. Dubbink, 

C. H. Beekhuis en A. A. L. Minkenhof. 

Art. 1902 Burgerlijk Wetboek. 
Rechtbank: 
Tegenover het gemotiveerde oordeel van de Octrooi-

raad, dat de litigieuze stoffen nieuw zijn, is een blote ont-
kentenis onvoldoende gemotiveerd. 

Samenvatting. 

1) In industriële kringen is de laatste tijd wederom 
van verschillende zijden de wens geuit naar een bijzonder 
systeem van registratie ter bescherming van „fabricage 
know how". In dit artikel is onderzocht, in hoeverre dat 
mogelijk is. Tevens is nagegaan welke andere vormen van 
„know how" er bestaan, en tot welke problematiek deze 
leiden. 

2) Uitgegaan is van een zo algemeen mogelijke 
definitie van het begrip „know how", zijnde „alle gevallen 
waarbij men waardevolle technische kennis bezit, maar 
zinvolle bescherming daarvan via het thans bestaande 
octrooisysteem niet goed mogelijk is". 

3) Een analyse is gegeven van de gevallen die onder 
het sub 2 gedefinieerde begrip vallen. 

4) De vraag is onderzocht in hoeverre het moge
lijk is aan de sub 1 bedoelde wens tot een betere bescher
ming van „know how" tegemoet te komen door: 

a) verfijning van het bestaande octrooisysteem, 
b) het scheppen van een nieuw soort octrooi, 
c) het instellen van een geheim of semi-geheim depot. 

5) Geconcludeerd wordt, dat de verreweg belangrijk
ste vorm van „know how", namelijk die betreffende ge
detailleerde fabricagevoorschriften, door zijn bijzondere 
aard niet anders zinvol kan worden beschermd dan via 
bepalingen die hun rechtsgrond vinden in de bestrijding 
van vertrouwensbreuk. Deze bepalingen zijn niet specifiek 
voor de bescherming van „know how" en behoren thuis in 
het gewone recht. De sub 4 gesuggereerde mogelijkheden, 
berustende op een of ander systeem van registratie, bieden 
géén oplossing. 

Deze conclusie moge teleurstellend zijn, het is echter 
wellicht nuttig dat er een analyse gemaakt is van de 
gronden waarop zij berust. Men is hierdoor een illusie te 
armer, maar kan zich de moeite besparen achter deze 
illusie te blijven aan hollen. 

Wellicht zijn de wetsbepalingen op grond waarvan men 
— zeer algemeen — vertrouwensbreuk kan aanpakken, 
of is de daarop gebaseerde jurisprudentie voor verbetering 
vatbaar en zal de bescherming van „fabricage know how" 
van een dergelijke verbetering mede kunnen profiteren. 
Dit is echter een onderwerp dat apart staat en dat in dit 
artikel niet nader wordt onderzocht. 

6) In sommige andere — minder belangrijke — ge
vallen van „know how" zou wellicht een zekere ver
betering te bereiken zijn door de jurisprudentie van het 
octrooirecht hier en daar wat bij te vijlen, d.w.z. door 
een meer op de realiteit gericht en genuanceerd denken 
van Octrooiraad en rechter. Dit geldt vooral in gevallen 
waarbij er sprake is van „papieren anticipaties". 

Rotterdam, 29 november 1968. 

Art. 52 Wetboek van Burg. Rechtsvordering. 
De uitvoerbaarverklaring bij voorraad berust op het 

octrooischrift, zijnde een authentieke titel. 1 ) 

Art. 43, lid 1, Octrooiwet. 
Hof [en Rechtbank]: 
Vyvyx heeft niet aannemelijk gemaakt, dat alle door 

haar verhandelde sulfamethoxypyridazine is bereid vol
gens de door haar gestelde werkwijze, die volgens haar 
niet onder de geoctrooieerde werkwijze zou vallen. 

1) Zie over dit onderwerp HAARDT in B.I.E. 1967, blz. 111-113, en 
VAN DER VEEN in B.I.E., 1967, blz. 243/4. 

J U R I S P R U D E N T I E 
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Hoge Raad: 
Deze vaststelling door het Hof moest leiden tot de be

slissing, dat Vyvyx inbreuk heeft gemaakt op het octrooi 
van A.C.C., ook al zou Vyvyx een bepaalde partij hebben 
betrokken van Meito en al zou de werkwijze van Meito 
niet vallen onder de geoctrooieerde werkwijze. 

De vraag, of de door Vyvyx gestelde werkwijze van 
Meito geen inbreuk maakt op het octrooi, kan ter sprake, 
komen bij de bepaling van de schadevergoeding alsmede 
bij de vraag of A.C.C, de dwangsommen mag innen. 

Het Hof was niet verplicht zulks reeds thans te onder
zoeken. 

Vyvyx N.V. te Schiedam, eiseres tot cassatie, advocaat 
Mr H. J. C. ter Kuile, 

tegen 
American Cyanamid Company te New York, Ver

enigde Staten van Amerika, verweerster in cassastie, ad
vocaat Mr R. van der Veen. 

a) Tussenvonnis Arrondissements-Rechtbank te Rot
terdam, Tweede Kamer, 29 april 1964. 

President: Mr L. van Dijk; Rechters: Mrs C. Stol en 
E. Muller. 

De Rechtbank, enz. 
TEN AANZIEN VAN HET RECHT: 

Overwegende, dat op grond van hetgeen partijen over 
en weder hebben gesteld in samenhang met de overge
legde producties ten processe vaststaat: 

dat eiseres is houdster van: 
a) het Nederlandse octrooi no. 92.119, gedagtekend 

16 augustus 1959 en verleend voor een werkwijze ter be
reiding van therapeutisch actieve op de 6-plaats gesubsti
tueerde 3-sulfanilylaminopyridazinen; 

b) het Nederlandse octrooi no. 99.956, gedagtekend 
18 november 1961 en verleend voor een werkwijze ter 
bereiding van 3-amino 6-gesubstitueerde pyridazinen en 
eventueel de N-sulfanilylderivaten hiervan daaruit, van 
welke octrooien de conclusies luiden gelijk in het exploit 
van dagvaarding is weergegeven; 

dat deze octrooien aan eiseres in Nederland het uit
sluitend recht verlenen tot het in of voor haar bedrijf toe
passen der geoctrooieerde werkwijzen, alsmede tot het in 
of voor haar bedrijf in het verkeer brengen, verder ver
kopen, verhuren, afleveren of voor een ander in voorraad 
hebben of gebruiken der met toepassing dier werkwijzen 
bereide stoffen; 

dat gedaagde een stof, door partijen aangeduid als sul-
famethoxypyridazine, in Nederland in het verkeer brengt, 
verkoopt, aflevert en/of voor een ander in voorraad heeft, 
waardoor eiseres schade heeft geleden en zal lijden, be
staande in een aantasting van haar omzet; 

dat de gebruikelijke bereidingswijze van deze stof is de 
methode, waarop betrekking heeft voormeld Nederlands 
octrooi no. 92.119; 

O., dat eiseres, voorts stellende, dat de volgens haar 
bovenvermelde octrooien bereide stoffen op de voorrangs-
data dier octrooien onderscheidenlijk nieuwe stoffen 
waren in de zin van artikel 43 lid 4 der Octrooiwet, dat 
gedaagde desbewust inbreuk maakt op genoemde oc
trooien, dat het bedrag van haar schade nog niet kan wor
den vastgesteld en dat zij belang heeft bij een verbod van 
voortzetting der octrooischending op straffe van een 
dwangsom, de bovenvermelde vorderingen heeft inge
steld; 

O., dat gedaagde bij antwoord zonder enige motivering 
heeft ontkend, dat op de voorrangsdata der octrooien de 
volgens die octrooien bereide stoffen nieuw waren; 

O., dat echter in de octrooischriften uitdrukkelijk 
is vermeld onderscheidenlijk wat betreft het Neder
lands octrooi 92.119, dat de uitvinding betrekking 
heeft op de bereiding van nieuwe, therapeutisch actieve 

op de 6-plaats gesubstitueerde sulfamlylaminopyridazinen, 
en wat betreft het Nederlands octrooi 99.956, dat de vol
gens de uitvinding bereide 3-amino 6-gesubstitueerde py
ridazinen nieuw zijn; 

O., dat tegenover dit uitdrukkelijk gegeven oordeel van 
de Nederlandse Octrooiraad gedaagdes blote ontkentenis 
bij antwoord onvoldoende is gemotiveerd; 

O., dat gedaagde bij pleidooi nog wel heeft aangevoerd, 
dat de onder no. 92.119 geoctrooieerde bereidingswijze 
reeds is beschreven in literatuur, uitgekomen in 1943 en 
1952, doch, nu gedaagde deze „literatuur" niet nader weet 
aan te duiden, ook hiermede haar betwisting der juistheid 
van het octrooischrift niet voldoende wordt gemotiveerd; 

O., dat onder deze omstandigheden de vermelding van 
de Nederlandse Octrooiraad als juist moet worden aan
vaard; 

O., dat mitsdien krachtens het bepaalde bij artikel 43 
lid 4 der Octrooiwet wordt vermoed, dat de door ge
daagde in het verkeer gebrachte stof volgens de geoc
trooieerde werkwijze is bereid tenzij door gedaagde het 
tegendeel wordt aannemelijk gemaakt; 

O., dat gedaagde subsidiair heeft aangeboden aanneme
lijk te maken, dat zij de stof heeft bereid op de wijze om
schreven in alinea 11 van haar conclusie van antwoord, 
waartoe zij behoort te worden toegelaten; 

O., dat zulks echter geen zin heeft indien juist is de 
stelling van eiseres, dat de door gedaagde gestelde beweer
delijk minder omslachtige bereidingswijze, omschreven in 
alinea 11 van haar conclusie van antwoord, een toepas
sing is van de onder no. 92.119 geoctrooieerde uitvinding; 

O., dat de rechtbank op dit punt de voorlichting van 
deskundigen behoeft en mitsdien een onderzoek door des
kundigen zal gelasten; 

O., dat daarbij de eiseres zal zijn te beschouwen als de 
partij, die het deskundigenbericht vervolgt; 

O., dat het der rechtbank ter wille van de te betrachten 
spoed gewenst voorkomt gedaagde reeds thans toe te 
laten tot het aannemelijk maken van de toepassing der 
harerzijds gestelde bereidingswijze; 

O., dat de overige punten van geschil na afloop van het 
onderzoek van deskundigen en na de te houden getuigen
verhoren nader aan de orde zullen worden gesteld; 

O., dat in verband met het spoedeisend karakter der 
procedure dient te worden bepaald, dat hoger beroep van 
dit vonnis niet dan tegelijk met het eindvonnis zal kunnen 
worden ingesteld; 

RECHTDOENDE: 

Alvorens verder te beslissen: 
Beveelt, dat een onderzoek door deskundigen worde be

werkstelligd ter beantwoording van de vraag, of de in 
alinea 11 der conclusie van antwoord beschreven werk
wijze een toepassing is van de uitvinding, waarop betrek
king heeft het Nederlands octrooi no. 92.119; 

Beveelt partijen binnen acht dagen na de uitspraak van 
dit vonnis ter griffie verklaring te doen omtrent de per
sonen, welke zij eenparig als deskundigen begeren; 

Beveelt, dat bij gebreke van dien tot de bevolen ver
richting zal worden overgegaan door de deskundigen: 
enz. 

Draagt die deskundigen op een schriftelijk bericht van 
het door hen te verrichten onderzoek ter griffie dezer 
rechtbank in te leveren; 

Laat gedaagde toe met getuigen te bewijzen, dat alle 
door haar verhandelde sulfamethoxypyridazine is bereid 
volgens de werkwijze, beschreven in alinea 11 van haar 
conclusie van antwoord; enz. 

b) Eindvonnis Arrondissements-Rechtbank te Rotter
dam, Zesde Kamer, 1 juni 1965. 

President: Mr L. Erades; Rechters: Mrs P. Beuken-
horst en H. J. J. van den Biesen. 
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De Rechtbank, enz. 
TEN AANZIEN VAN HET RECHT: 

1. De rechtbank neemt over hetgeen dienaangaande in 
voormeld vonnis is overwogen. 

2. Eiseres heeft bij pleidooi haar vorderingen, voor 
zover berustende op schending van het Nederlands oc
trooi no. 99.956 laten vallen, zodat deze moeten worden 
afgewezen. 

3. Bij interlocutoir vonnis is gedaagde, zulks conform 
haar aanbod, toegelaten te bewijzen, dat alle door haar 
verhandelde sulfamethoxypyridazine is bereid volgens de 
werkwijze, beschreven in alinea 11 van haar conclusie van 
antwoord. Gedaagde heeft echter nagelaten daartoe enig 
bewijs te brengen. Mitsdien heeft gedaagde niet ont
zenuwd het in artikel 43, lid 4 van de Octrooiwet neer
gelegd vermoeden, dat de door haar in het verkeer ge
brachte stof volgens de geoctrooieerde werkwijze is 
bereid. Enz. 

7. De vorderingen van eiseres zijn mitsdien voor toe
wijzing vatbaar, zoals hierna in het dictum te omschrijven. 
De daarin neergelegde uitvoerbaar verklaring bij voor
raad berust op een authentieke titel als bedoeld in artikel 
52 lid 1 sub Ie van het Wetboek van Burgerlijke Rechts
vordering, als hoedanig de rechtbank het octrooischrift 
beschouwd. 

RECHTDOENDE: 

1. Verklaart voor recht, dat gedaagde onrechtmatig 
handelt door in of voor haar bedrijf de in het Nederlands 
octrooi no. 92.119 geoctrooieerde werkwijze toe te passen, 
althans een stof, te weten sulfamethoxypyridazine, die met 
toepassing van deze werkwijze is bereid, in of voor haar 
bedrijf in het verkeer te brengen, verder te verkopen, af 
te leveren en/of voor een of ander in voorraad te hebben 
of te gebruiken. Enz. 

3. Gelast elke handeling, welke inbreuk maakt op het 
Nederlandse octrooi no. 92.119, voortaan na te laten. 
Enz. 

5. Verklaart dit vonnis voor wat het hierboven sub 
3 en 4 gestelde betreft uitvoerbaar bij voorraad. Enz. 

c) Gerechtshof te 's-Gravenhage, Tweede Kamer, 
9 december 1966. 

President: Mr A. J. W. van Royen; Raden: Mrs S. H. 
Sieperda en K. Wiersma. 

Het Hof, enz. 
TEN AANZIEN VAN HET RECHT: 

Overwegende, dat appellante vijf grieven tegen het 
vonnis a quo heeft aangevoerd, waarvan de eerste luidt 
dat de Rechtbank ten onrechte heeft beslist dat Vyvyx 
heeft nagelaten enig bewijs bij te brengen omtrent de 
werkwijze van het door haar in de handel gebrachte 
sulfamethoxypyridazine; dat toch — aldus appellante — 
zij niet meer aannemelijk behoeft te maken dan dat de 
verkochte stoffen bereid zijn op een andere wijze dan in 
het octrooischrift is omschreven; dat zij meent dat dit 
laatste aannemelijk wordt gemaakt door de bereidings
wijze, welke in de geproduceerde Nederlandse octrooi
aanvrage 238.260, in het geproduceerde Auslegeschrift 
1175245 en in het Deense patent 92253, alle staande ten 
name van Meito, zijn omschreven en welke ook het on
derwerp van onderzoek van deskundigen zijn geweest, 
terwijl daarbij aangenomen mag worden dat de fabriek, 
die de patenten aanvraagt, ook deze werkwijze toepast en 
zij — appellante — in het geding brengt factuur en in-
voerbewijs van de sulfamethoxypyridazine, welke zij van 
Meito in Japan heeft betrokken en in het verkeer heeft 
gebracht; 

O. omtrent deze grief: 
dat appellante bij het vonnis van 29 april 1964 werd 

toegelaten met getuigen te bewijzen dat alle door haar 

verhandelde sulfamethoxypyridazine is bereid volgens de 
werkwijze, beschreven in alinea 11 van haar conclusie 
van antwoord; 

dat vaststaat dat appellante geen getuigen te dien aan
zien heeft doen horen; 

dat appellante er ook op andere wijze niet in geslaagd 
is aannemelijk te maken dat alle door haar verhandelde 
sulfamethoxypyridazine is bereid volgens de in voormeld 
probandum bedoelde werkwijze; 

dat zij immers reeds daarom hierin niet geslaagd is, 
aangezien zij op enigerlei wijze aangetoond heeft dat het 
door haar verhandelde sulfamethoxypyridazine uitslui
tend afkomstig is van de producente, die de bedoelde 
werkwijze volgens appellante zou hebben toegepast, te 
weten Meito Sangyo Co. Ltd., gevestigd te Nagoya in 
Japan; 

dat derhalve buiten beschouwing kan blijven in hoe
verre appellante aannemelijk heeft gemaakt dat zij de 
partij sulfamethoxypyridazine, waarop de door haar bij 
conclusie van eis in hoger beroep geproduceerde beschei
den (factuur en invoerbewijs) afkomstig van Taisho 
Pharmaceutical Co., Ltd., Tokyo (Japan) betrekking 
hebben, van Meito voormeld heeft betrokken en in hoe
verre aannemelijk is dat Meito bij de fabricage van die 
partij de in de Nederlandse octrooiaanvrage nummer 
238.260 omschreven werkwijze heeft gevolgd, zodat ap
pellante's in hoger beroep gedane bewijsaanbod aangaan
de de wijze, waarop Meito het door haar verhandelde 
sulfamethoxypyridazine heeft geproduceerd, als niet be
slissend buiten behandeling kan blijven; 

dat derhalve de onderhavige grief faalt, hetgeen mee
brengt dat de Rechtbank terecht heeft overwogen dat ap
pellante niet heeft ontzenuwd het in artikel 43 lid 4 van 
de Octrooiwet neergelegde vermoeden, dat de door haar 
in het verkeer gebrachte stof volgens de geoctrooieerde 
werkwijze is bereid; enz. 

RECHTDOENDE IN HOGER BEROEP: 

Bekrachtigt het vonnis door de Arrondissementsrecht
bank te Rotterdam tussen partijen gewezen en uitge
sproken op 1 juni 1965, waarvan beroep. Enz. 

d) Conclusie van de Advocaat-Generaal Mr M. S. van 
Oosten. 

De eiseres tot cassatie — Vyvyx — heeft in eerste aan
leg, bij conclusie van antwoord, erkend dat zij sulfame
thoxypyridazine verkoopt, die — naar zij stelt — bereid 
is door Meito Sangyo Co. Ltd., Nagoya (Japan). In appel 
heeft zij doen zeggen dat het hier het product sulfame
thoxypyridazine betreft, hetwelk zij in de handel brengt, 
zoals dit is gefabriceerd door Meito Sangyo Co. Ltd., 
Nagoya (Japan). In appel heeft zij niet langer betwist dat 
de evengemelde stof — een pharmaceutisch product — 
een nieuw product is, en erkend dat zij aannemelijk zal 
moeten maken dat „deze stof" volgens een andere werk
wijze is bereid dan die waarop de in het Nederlands Oc
trooi 92.119 beschermde uitvinding betrekking heeft. Dat 
„de verkochte stoffen" bereid zijn volgens een andere 
werkwijze dan die, waarop de evengemelde uitvinding be
trekking heeft, wordt, naar haar mening, aannemelijk ge
maakt door de bereidingswijze, welke in de geproduceer
de Nederlandse octrooi-aanvrage 238.260, in het gepro
duceerde Auslegeschrift 1175245 en in het Deense pa
tent 92253 (alle staande ten name van Meito) is om
schreven. Volgens appellante, nu eiseres, zou aangenomen 
mogen worden dat de fabriek, die de patenten aanvraagt, 
ook deze werkwijze toepast. Eiseres, Vyvyx, bracht in 
appel een factuur en invoerbewijs van 10 kg sulfame
thoxypyridazine in het geding. Deze partij zou zij van 
Meito hebben betrokken en in het verkeer hebben ge
bracht. Deze stukken vermelden echter niet Meito, maar 
„Taisho Pharmaceutical Co. Ltd. Tokyo" als afzender. 
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Het Hof had naar aanleiding van de eerste appelgrief, 
welke Vyvyx had voorgedragen, enkel te oordelen over de 
vraag of Vyvyx aannemelijk heeft gemaakt dat ,,de ver
kochte stoffen" bereid zijn op een andere wijze dan die 
waarop de in het Nederlands octrooi 92.119 beschermde 
uitvinding betrekking heeft, en niet over de de door 
Vyvyx in appel niet aan de orde gestelde vraag of Meito 
bij de fabricage van een bepaalde partij der stof, die 
Vyvyx van Meito zou hebben betrokken, de niet geoc
trooieerde Meito-methode heeft gebruikt, zodat onderdeel 
a van middel I faalt. En waar VYVYX in appel de laatst-
vermelde vraag niet aan de orde heeft gesteld, ontvalt ook 
aan de subsidiaire klacht van onderdeel a haar grond. 

In onderdeel b van hetzelfde middel ziet m.i. Vyvyx 
voorbij dat er voor het Hof geen aanleiding was te beoor
delen of Vyvyx ook voor een deel der ten processe ge
stelde handelingen zich kan zuiveren van de haar ver
weten onrechtmatigheid door aan te tonen dat een deel 
der door Vyvyx verhandelde stof de door Vyvyx gestelde 
herkomst en bereidingswijze heeft, nu zij in appel niet als 
verweer heeft doen gelden dat zij zich ook voor een deel 
der ten processe gestelde handelingen kon zuiveren van de 
haar verweten onrechtmatigheid en dat zij dit kon doen 
door aan te tonen dat een deel der door haar verhandelde 
stof de door haar gestelde herkomst en bereidingswijze 
heeft. 

Daargelaten of Vyvyx er in cassatie van uit mag gaan 
dat zij een z e k e r e partij van de stof van Meito heeft 
betrokken, in cassatie mag zij er niet van uit gaan dat 
Meito bij de fabricage van die partij de volgens Vyvyx 
niet-geoctrooieerde Meito-methode heeft gevolgd. Van dit 
laatste zou in cassatie mogen worden uitgegaan, als Vyvyx 
zou hebben gesteld dat Meito bij de fabricage van een 
zekere partij stof, welke Vyvyx van Meito had betrokken, 
de volgens Vyvyx niet geoctrooieerde Meito-methode 
heeft gevolgd en wanneer het Hof deze stelling buiten be
schouwing zou hebben gelaten. Maar door de memorie 
van grieven wordt niet bewezen dat Vyvyx dit heeft ge
steld, zodat ook het tweede middel m.i. niet kan slagen. 

Geen der voorgestelde middelen gegrond achtend, con
cludeer ik tot verwerping van het cassatieberoep en tot 
veroordeling van eiseres in de kosten, welke aan de zijde 
van de verweerster op de voorziening zijn gevallen. 

e) De Hoge Raad, enz. 

Overwegende dat Vyvyx dit arrest met de navolgende 
cassatiemiddelen heeft bestreden: 

„I. Schending van het recht en/of verzuim van vor
men waarvan de niet-inachtneming nietigheid meebrengt, 
in het bijzonder van de artikelen 43 van de Octrooiwet, 
1902 van het Burgerlijk Wetboek, 48, 59, 332 en 343 van 
het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, doordien 
het Hof in dit geding, waarin A.C.C, onder meer vordert 
een verklaring voor recht, dat zekere handelingen van 
Vyvyx zijn onrechtmatig op de grond, dat deze hande
lingen zouden vormen een inbreuk op het Nederlandse 
octrooi nr. 92.119 van A.C.C, en waarin Vyvyx zich 
tegen die vordering verweerd heeft onder meer met de 
stellingen, dat Vyvyx sulfamethoxypyridazine (de stof) 
heeft betrokken van Meito en in het verkeer heeft ge
bracht, en dat deze stof niet is bereid op de geoctrooieerde 
wijze doch op de wijze beschreven in de Nederlandse oc
trooiaanvraag nr. 238.260 (de Meito-werkwijze), die in 
het geding onderwerp van onderzoek door deskundigen 
is geweest, heeft beslist, dat de Rechtbank terecht heeft 
overwogen, dat Vyvyx niet heeft ontzenuwd het in artikel 
43 lid 4 van de Octrooiwet neergelegde vermoeden, dat 
de door haar in het verkeer gebrachte stof volgens de ge
octrooieerde werkwijze is bereid, ten onrechte: 

(a) omdat het Hof tot zijn beslissing is gekomen zon
der in zijn beschouwingen te betrekken het mede van 
feitelijke aard zijnde verweer van Vyvyx, dat zij een be

paalde partij der stof van Meito heeft betrokken en dat 
Meito bij de fabricage van die partij de niet-geoctrooi
eerde Meito-werkwijze heeft gebruikt, niettegenstaande 
dit verweer in hoger beroep als gevolg van een daartoe 
strekkende grief op regelmatige wijze aan het oordeel 
van het Hof was onderworpen, hebbende het Hof zo
doende zijn taak als appèlrechter miskend, hebbende het 
Hof althans zijn arrest niet naar de eis der wet met 
redenen omkleed, nu onbegrijpelijk is enerzijds 's Hofs 
veronderstelling dat herkomst van de stof van Meito en 
gebruik van de Meito-werkwijze een verweer kan vormen 
tegen de vorderingen in dit geding, en anderzijds 's Hofs 
buiten beschouwing laten van de vragen in hoeverre 
Vyvyx aannemelijk heeft gemaakt dat zij een door het 
Hof nader aangegeven partij van Meito heeft betrokken 
en dat Meito bij de fabricage van die partij de Meito-
werkwijze heeft gebruikt en 's Hofs gevolgtrekking daar
uit, dat het door Vyvyx in hoger beroep gedaan bewijs-
aanbod aangaande de wijze waarop Meito de door Vyvyx 
verhandelde stof heeft geproduceerd, als niet beslissend 
buiten behandeling kan blijven, 

(b) omdat het Hof, door Vyvyx reeds daarom niet 
geslaagd te achten in het aannemelijk maken, dat alle 
door haar verhandelde stof volgens de Meito-werkwijze is 
bereid, aangezien Vyvyx naar de mening van het Hof op 
generlei wijze heeft aangetoond, dat de door haar ver
handelde stof uitsluitend afkomstig is van Meito die de 
volgens Vyvyx niet geoctrooieerde werkwijze zou hebben 
toegepast, over het hoofd heeft gezien, dat Vyvyx ook 
voor een deel der ten processe gestelde handelingen zich 
kan zuiveren van de haar verweten onrechtmatigheid door 
aan te tonen dat een deel der door Vyvyx verhandelde 
stof de door Vyvyx gestelde herkomst en bereidingswijze 
heeft, in het bijzonder nu noch de stellingen van A.C.C. 
noch het verweer van Vyvyx een beperking inhouden tot 
één handeling of tot één bereidingswijze van de stof en 
het Hof dit ook niet anders heeft vastgesteld, zodat het 
Hof de vaststelling of Vyvyx haar stellingen had aan
nemelijk gemaakt niet mocht doen afhangen van de vast
stelling of Vyvyx omtrent de door haar verhandelde stof 
de herkomst uitsluitend van Meito heeft aangetoond, 
waaraan niet afdoet, dat in het probandum in de bewoor
ding van de Rechtbank Vyvyx werd toegelaten aanneme
lijk te maken, dat alle door Vyvyx verhandelde stof is 
bereid volgens de Meito-werkwijze, nu deze bewoording 
onaangetast laat de wettelijke vereisten ten aanzien van 
hetgeen een gedaagde in het geding aannemelijk heeft te 
maken ten einde het vermoeden van artikel 43 lid 4 van 
de Octrooiwet te ontzenuwen als ook de aard en de strek
king van de ingestelde vorderingen en het daartegen 
gevoerde verweer, zijnde 's Hofs beslissing ook in zoverre 
onbegrijpelijk gemotiveerd. 

II. Schending van het recht en/of verzuim van vor
men waarvan de niet-inachtneming nietigheid meebrengt, 
in het bijzonder van de artikelen hiervoor onder I aange
haald, doordien het Hof in vorenomschreven geding 
buiten behandeling heeft gelaten de tweede en derde grief 
van Vyvyx als in het arrest van het Hof nader omschreven 
op de grond, dat deze grieven niet beslissend zouden zijn, 
aangezien zij zich richten tegen een ten overvloede door 
de Rechtbank gegeven motivering van haar oordeel, dat 
de door VYVYX in het verkeer gebrachte stof volgens de 
geoctrooieerde werkwijze van A.C.C, is bereid, ten on
rechte, omdat het Hof, bij de verwerping van de eerste 
grief van Vyvyx buiten beschouwing heeft gelaten of 
Vyvyx een zekere partij van de stof van Meito heeft be
trokken en of Meito bij de fabricage van die partij de 
volgens Vyvyx niet-geoctrooieerde Meito-werkwijze heeft 
gevolgd, zodat in cassatie uitgangspunt mag zijn wat aldus 
buiten beschouwing werd gelaten, hetgeen tengevolge 
heeft dat in 's Hofs gedachtengang niet ten overvloede is 
de beslissing of de Meito-werkwijze van bereiding van de 
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stof al dan niet een toepassing is van de uitvinding waar
op betrekking heeft het Nederlandse octrooi 92.119, zo
dat het Hof door de vorenbedoelde tweede en derde grief 
van Vyvyx buiten behandeling te laten zijn taak als appel-
rechter heeft miskend, althans zijn arrest op niet begrij
pelijke wijze en dus niet op de door de wet vereiste wijze 
van redengeving heeft voorzien."; 

Overwegende dat Vyvyx als verweer tegen de door 
A.C.C, ingestelde vorderingen heeft aangevoerd, dat zij 
de door haar verhandelde sulfamethoxypyridazine van 
Meito had afgenomen en dat Meito deze stof had gefabri
ceerd volgens een andere werkwijze dan waarop het Ne
derlandse octrooi No. 92.119, hierna te noemen het oc
trooi No. 92.119, betrekking heeft; 

Overwegende dat dit verweer slechts doel kon treffen, 
wanneer niet alleen de door Vyvyx van Meito afgenomen 
sulfamethoxypyridazine volgens een andere werkwijze 
was vervaardigd dan in het octrooi No. 92.119 is om
schreven, maar Vyvyx tevens aannemelijk zou maken, dat 
alle door haar verhandelde sulfamethoxypyridazine vol
gens de Meito-werkwijze was bereid; dat immers, indien 
Vyvyx dit laatste niet aannemelijk zou maken, de moge
lijkheid open bleef, dat Vyvyx ook sulfamethoxypyrida
zine heeft verhandeld welke niet volgens de Meito-werk
wijze was vervaardigd, en het in artikel 43 lid 4 van de 
Octrooiwet Staatsblad 1910 No. 313 neergelegde rechts-
vermoeden dan niet zou zijn ontzenuwd; 

Overwegende dat als gevolg hiervan de vaststelling 
door het Hof, dat Vyvyx niet aannemelijk had gemaakt, 
dat alle door haar verhandelde sulfamethoxypyridazine 
volgens de Meito-werkwijze was bereid, tot de beslissing 
moest leiden, dat Vyvyx inbreuk had gemaakt op het 
octrooi No. 92.119 van A.C.C.; 

Overwegende ten aanzien van het eerste middel: 
dat de door Vyvyx in onderdeel a van dit middel ge

uite klacht, dat het Hof haar verweer, dat zij een bepaalde 
partij van Meito had betrokken en dat Meito bij de fabri
cage van die partij een niet onder het octrooi No. 92.119 
vallende werkwijze heeft gevolgd, niet in zijn beschouwin
gen heeft betrokken, feitelijke grondslag mist, daar het 
Hof blijkens rechtsoverweging 2e van het bestreden ar
rest aandacht aan dit verweer heeft gewijd, maar het ver
weer en het daarop betrekking hebbende bewijsaanbod 
niet ter zake dienende heeft geacht, hetgeen in verband 
met het vorenoverwogene geenszins onbegrijpelijk is; 

dat Vyvyx in onderdeel b van dit middel aanvoert, dat 
het Hof er rekening mee had moeten houden, dat Vyvyx 
volgens haar stellingen zich in ieder geval ten aanzien van 
een deel der ten processe gestelde handelingen kon zuive
ren van de haar verweten onrechtmatigheid; 

dat echter de vorderingen van A.C.C., zoals deze luid
den, reeds voor toewijzing vatbaar waren, doordat Vyvyx 
in voege als voormeld het in artikel 43 lid 4 van de Oc
trooiwet neergelegde rechtsvermoeden niet had ont
zenuwd; 

dat de vraag, of, gelijk Vyvyx beweert, de Meito-werk
wijze geen inbreuk maakt op het octrooi No. 92.119, ter 
sprake kan komen bij het bepalen van het bedrag van 
de door A.C.C, ten gevolge van de onrechtmatige han
delingen van Vyvyx geleden en te lijden schade, alsmede 
bij de vraag, of A.C.C, de te haren behoeve vastgestelde 
dwangsommen mag innen ter zake van door Vyvyx ver
handelde volgens de Meito-werkwijze vervaardigde sulfa
methoxypyridazine, maar het Hof niet verplicht was om 
zulks reeds thans te onderzoeken en om, indien de te 
dezen bedoelde stelling van Vyvyx juist was, bij de toe
wijzing van de vorderingen van A.C.C, een reserve te dien 
aanzien te maken; 

dat op deze gronden ook onderdeel b van het eerste 
middel niet tot cassatie kan leiden, en de door Vyvyx 
in dit verband opgeworpen motiveringsklachten falen; 

dat het eerste middel derhalve moet worden verworpen; 

Overwegende ten aanzien van het tweede middel: 
dat uit het vorenoverwogene volgt, dat het Hof, na te 

hebben beslist dat Vyvyx in het haar opgedragen bewijs 
niet was geslaagd, terecht de tweede en de derde appel-
grief van Vyvyx buiten behandeling heeft gelaten, welke 
grieven zich beide richtten tegen de door de Rechtbank in 
een overweging ten overvloede uit het rapport van de 
door haar benoemde deskundigen overgenomen conclusie, 
dat ook de door Vyvyx gestelde Meito-werkwijze een toe
passing was van de uitvinding waarop het octrooi No. 
92.119 betrekking heeft; 

dat de door Vyvyx in dit middel aangevoerde motive
ringsklachten op deze grond evenmin doel treffen; 

Verwerpt het beroep; enz. 

Nr 2. Gerechtshof te Amsterdam, Eerste Kamer, 
7 maart 1968. 

(transistorradio toestel) 

President: Mr D. Giltay Veth; 
Raden: Mrs Ch. A. C. M. Tiebackx en F. B. Dozy. 

Inbreuk op Nederlands octrooi nr 94.099, 
Art. 51 Octrooiwet. 
Indien de geoctrooieerde uitvinding al geruime tijd in 

Rusland zou zijn toegepast voordat daarvoor in Neder
land octrooi werd verleend, zou zulks niet in de weg kun
nen staan aan het recht van Philips op eerbiediging van 
haar octrooi, zolang dit niet ingevolge artikel 51 van de 
Octrooiwet nietig is verklaard. x) 

Vit de stelling dat Philips nimmer enig bezwaar heeft 
gemaakt tegen de toepassing van gemeld octrooi in de 
bewuste toestellen, hoewel zij reeds geruime tijd op de 
markt waren, kan op zich zelf niet volgen, dat Philips het 
recht zou hebben verloren om de onderhavige vordering 
in kort geding in te stellen. 

N.V. Intreq te Amsterdam, appellante, procureur Mr 
L. P. van der Does, 

tegen 
N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken te Eindhoven, ge-

intimeerde, procureur Mr H. M. Voetelink, advocaat Mr 
S. K. Martens. 

Het Hof, enz. 
Gezien de stukken, waaronder een grosse van het von

nis door de President van de Arrondissementsrechtbank 
te Amsterdam in kort geding onder rolnummer 412/1967 
tussen geïntimeerde als eiseres en zekere B. F. Smit, 
wonende te Amsterdam, en appellante als gedaagden ge
wezen en uitgesproken op 31 oktober 1967; 

TEN AANZIEN VAN DE FEITEN: 

Overwegende dat het Hof ten deze verwijst naar ge
meld vonnis en de overige stukken van het geding in beide 
instanties, waaraan het volgende is ontleend: 

Geïntimeerde — hierna ook te noemen Philips — heeft 
bij inleidende dagvaarding van 17 oktober 1967 ge
noemde Smit en appellante — hierna ook aan te duiden 
als: Intreq — in kort geding gedaagd voor de President 
van voormelde Rechtbank, daarbij zakelijk samengevat 
stellende: 

dat Philips is eigenares en houdster van het Neder
lands octrooi no. 94.099, gedagtekend 20 april 1960 
en verleend voor: „een inrichting bevattende een 
transistor met een emitterelektrode, een basiselek
trode en een collectorelektrode", van welk octrooi 
de conclusie luidt: enz. 
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dat Smit en/ of Intreq, zonder daartoe gerechtigd 
te zijn, uit de U.S.S.R. afkomstige zogenaamde 
transistorradio's, die het merk SOKOL dragen en 
waarin (het wezen van) voormelde geoctrooieerde 
uitvinding is toegepast, hier te lande in of voor hun 
bedrijf in het verkeer brengen en/of verder ver
kopen en/of afleveren en in elk geval voor een en 
ander in voorraad hebben en/of gebruiken; 

dat Philips Smit en Intreq heeft gesommeerd hun 
inbreukmakende handelingen te staken, doch zij 
daarmee in gebreke zijn gebleven; 

met conclusie dat het de President behage bij vonnis, 
uitvoerbaar bij voorraad en op de minuut, niettegen
staande elke daartegen gerichte voorziening: 

I. Smit en Intreq ieder te gelasten elke handeling, 
welke inbreuk maakt op octrooi no. 94.099 van Philips, 
onverwijld te staken en voortaan na te laten, meer in het 
bijzonder zich te onthouden van elk in of voor zijn/haar 
bedrijf in het verkeer brengen, verder verkopen, verhuren, 
afleveren of voor een en ander in voorraad hebben van 
vorenbedoelde SoKOL-transistorradio's; 

II. Smit en Intreq ieder te veroordelen om bij over
treding van het sub I. geformuleerde bevel aan Philips 
tegen kwijting te betalen een dwangsom van f 1.000,— 
(één duizend gulden) voor elke SoKOL-transsistorradio, 
waarmede hij of zij dat bevel overtreedt; 

III. Smit en Intreq te veroordelen in de kosten van het 
geding; 

Ter terechtzitting van de President heeft Philips gesteld 
en gevorderd als in de dagvaarding is vermeld, waarna 
de vordering namens haar mondeling is toegelicht onder 
overlegging van enige stukken. Smit heeft daarop in per
soon de vordering bestreden, doch Intreq, verschenen in 
de persoon van haar directeur, heeft geen verweer ge
voerd. 

Bij vonnis van 31 oktober 1967 heeft de President ten 
aanzien van Smit de gevraagde voorziening geweigerd 
doch Intreq bevolen elke verdere inbreuk op het Neder
landse octrooi no. 94099 te staken en zich in de toekomst 
van zulk een inbreuk te onthouden en bepaald dat Intreq 
ten behoeve van Philips een dwangsom zal verbeuren van 
f 1.000,— voor elke overtreding van voormeld bevel, met 
uitvoerbaarverklaring van het vonnis tot zover bij voor
raad en verwijzing van Intreq in de kosten van het geding 
tussen Philips en haar. 

Van dit vonnis is Intreq bij exploit van 10 november 
1967 in hoger beroep gekomen met dagvaarding van 
Philips voor dit Hof. Bij memorie van grieven conclu
deerde zij overeenkomstig evengenoemde dagvaarding dat 
het Hof het beroepen vonnis zal vernietigen en opnieuw 
rechtdoende Philips alsnog in haar vordering niet-ont-
vankelijk zal verklaren, althans haar deze zal ontzeggen, 
met veroordeling van Philips in de kosten van beide in
stanties. 

Philips heeft daarop bij memorie van antwoord het in
gestelde beroep bestreden en geconcludeerd dat het Hof 
Intreq in haar hoger beroep niet ontvankelijk zal ver
klaren, althans het beroepen vonnis zal bevestigen, met 
veroordeling van Intreq in de kosten van het appèl. 

Beide partijen hebben vervolgens de stukken aan het 
Hof overgelegd voor het wijzen van arrest. 

TEN AANZIEN VAN HET RECHT: 

Overwegende dat Intreq — die blijkens de rechtsover
wegingen van het beroepen vonnis ter zitting van de Pre
sident had doen zeggen dat zij geen verweer tegen de 
vordering van Philips had — bij memorie van grieven 
heeft aangevoerd, blijkbaar ter bestrijding alsnog van de 
vordering van Philips: 

De desbetreffende radio's, waarin het octrooinr. 
94099 is toegepast, betrekt Intreq uit België. De Bel
gische importeur — Intreq is hiervan een dochter
onderneming — betrekt de litigieuze radio's uit Rus
land. Aan de raadsman van Intreq is door de Bel
gische importeur verzekerd dat hij alvorens deze 
radio's te importeren uitvoerig overleg met de Rus
sische autoriteiten heeft gevoerd, die hem verzeker
den dat het desbetreffende octrooi voordat het in 
Nederland werd verleend reeds geruime tijd in Rus
land werd toegepast. Philips heeft tegen de toepas
sing van het desbetreffende octrooi in de litigieuze 
radio's, welke uit Rusland afkomstig zijn, nimmer 
enig bezwaar gemaakt, hoewel zij reeds geruime tijd 
op de markt waren. De desbetreffende Russische 
autoriteiten hebben reeds gedurende twee maanden 
de toezegging gedaan, dat zij Intreq een uitvoerig 
rapport, waaruit tevens zou blijken, dat zij het oc
trooi reeds vroeger hadden toegepast, aan Intreq 
zouden toezenden. Tot op heden heeft Intreq dit 
rapport nog niet ontvangen. Intreq is voornemens 
onmiddellijk na ontvangst dit rapport bij akte in het 
geding te brengen. 

O. dat bovenvermeld betoog — hetwelk niet door over
legging van het daarin aangekondigde rapport is gevolgd 
— echter geen steekhoudend verweer inhoudt; 

dat Intreq immers erkent dat in de betreffende radio
toestellen het Nederlandse octrooi 94099 is toegepast; 

dat voorts, indien de geoctrooieerde uitvinding al ge
ruime tijd in Rusland zou zijn toegepast voordat daarvoor 
in Nederland octrooi werd verleend, zulks niet in de weg 
zou kunnen staan aan het recht van Philips op eerbie
diging van haar octrooi, zolang dit niet ingevolge artikel 
51 van de Octrooiwet nietig is verklaard; 

dat tenslotte uit de stelling dat Philips nimmer enig be
zwaar heeft gemaakt tegen de toepassing van gemeld 
octrooi in de bewuste toestellen, hoewel zij reeds geruime 
tijd op de markt waren, op zichzelf niet kan volgen dat 
Philips het recht zou hebben verloren om de onderhavige 
vordering in kort geding tegen Intreq in te stellen; 

O. dat derhalve moet worden beslist als volgt; 

RECHTDOENDE IN HOGER BEROEP, IN KORT GEDING: 

Bekrachtigt het beroepen vonnis; 
Veroordeelt appellante in de kosten van het geding in 

hoger beroep, aan de zijde van geïntimeerde tot aan deze 
uitspraak met inbegrip van verschotten en omzetbelasting 
begroot op f 400,—. 

!) Het verweer van een inbreukmaker dat de geoctrooieer
de uitvinding al in de Sovjet-Unie is toegepast, voordat daar
voor in Nederland octrooi werd verleend. 

Intreq heeft ter zitting van de President doen zeggen, dat 
zij geen verweer tegen de vordering van Philips had, maar 
bij haar memorie van grieven onder meer aangevoerd, „dat 
het desbetreffende octrooi voordat het in Nederland werd 
verleend, reeds geruime tijd in Rusland werd toegepast". 

Het Nederlandse octrooi nr 94.099 draagt als dagtekening 
20 april 1960. Maar dit octrooi is verleend op de aanvrage 
nr 175.365 die op 17 januari 1953, dus ruim zeven jaar 
eerder, is ingediend. Een voortbrengsel (of een werkwijze) 
wordt alleen dan als niet nieuw aangemerkt, wanneer het op 
het tijdstip van indiening (c.q. voorrang) der aanvrage door 
een beschrijving of op een andere wijze reeds van voldoende 
openbare bekendheid kan zijn om door een deskundige te 
kunnen worden vervaardigd (vergelijk de artikelen 2 en 7 
Octrooiwet). 

De rechter zou het Nederlandse octrooi nr 94.099 dus — 
voor zover hier van belang — slechts dan nietig kunnen ver
klaren, indien de uitvinding al in de Sovjet-Unie werd toe
gepast niet voordat daarvoor in Nederland octrooi werd ver
leend, maar voordat daarvoor in Nederland een aanvrage 
om octrooi werd ingediend, dus vóór 17 januari 1953, en 
indien de uitvinding door die toepassing reeds van voldoende 
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openbare bekendheid kon zijn om door een deskundige te 
kunnen worden toegepast (vergelijk art. 51 Octrooiwet). 
Intreq heeft een en ander zelfs niet gesteld en daarom was 
haar verweer niet ter zake dienende. 

Het Amsterdamse Hof heeft onder meer overwogen, (1) 
dat het betoog van Intreq geen steekhoudend verweer in
houdt, omdat deze erkent, dat in de desbetreffende radio
toestellen het Nederlandse octrooi 94.099 is toegepast en (2) 
dat, indien de geoctrooieerde uitvinding al geruime tijd in 
Rusland zou zijn toegepast voordat daarvoor in Nederland 
octrooi werd verleend, zulks niet in de weg zou kunnen staan 
aan het recht van Philips op eerbiediging van haar octrooi, 
zolang dit niet ingevolge artikel 51 van de Octrooiwet nietig 
is verklaard. 

Deze overwegingen zijn op zich zelf juist, maar de tweede, 
formele overweging zou de indruk kunnen wekken dat de 
enkele toepassing van de uitvinding in de Sovjet-Unie voor
dat daarvoor in Nederland octrooi werd verleend, een grond 
tot nietigverklaring van het octrooi zou vormen. Uit het 
vorenstaande blijkt, dat die indruk onjuist zou zijn. 

V. D. Z. 

Nr 3. Arrondissemtens-Rechtbank te 's-Gravenhage, 
Eerste Kamer, 1 februari 1962. 

(Blue Star) 

President: Mr J. H. C. Slotemaker; Rechters: Mrs P. 
Erdman en C. N. van der Ham. 

KENMORE ^ u ï s ? 4 * 
BLUEASTAR 

8 
ILUEAST 

laakt 
PROPUCT 

(nr 136.579 nat.) 
(gehandhaafde inschrijving) 

(nr 115.350 intern.) 
(vernieuwd onder 

nr 273.657) 
(oudere inschrijving) 

Art. 10, lid 1 Merkenwet. 
Bovenstaande figuurmerken voor overhemden resp. 

bretels, broekriemen, sokophouders, mouwhouders en 
sokken stemmen niet in hoofdzaak noch verwarringwek-
kend overeen, daar zij in hun geheel bezien vele verschil
len vertonen en een ster(embleem) resp. het woord Star 
als merk(bestanddeel) weinig of geen onderscheidende 
kracht heeft, nu tal van waren met dat embleem resp. 
dat woord worden verhandeld. 

Evenmin stemt het aangevallen figuurmerk verwar-
ringwekkend overeen met de handelsnaam Blue Star S.A. 
Anciens Etablissements Corthak, nu in het aangevallen 
merk het woord Blue Star een weinig opvallende plaats 
inneemt en daarin bovendien duidelijk voorkomt ..Span
jaard Product", als gevolg waarvan verwarring omtrent 
de herkomst der waren niet te duchten is. 

In de procedure ingevolge art. 10, lid 1 Merkenwet 
gaat het alleen om de merken zoals deze zijn ingeschre
ven en niet om de wijze waarop zij worden gebruikt.1) 

!) Dit geldt wel voor het merk waarvan de nietigverklaring 
wordt verzocht, maar niet voor het merk op grond waarvan 
die nietigverklaring wordt verzocht (Red.). 

Blue Star S.A. Anciens Etablissements Corthals, te 
Massemen-Le-Wetteren (België), verzoekster, gemach
tigde Mr G. Reddingius, 

tegen 
Spanjaard N.V., te Borne, verweerster, gemachtigde 

Mr A. C. Rueb. 

De Rechtbank, enz. 
Overwegende, dat gerequestreerde heeft erkend dat 

requestrante krachtens eerst gebruik rechthebbende is 
op het woord-beeldmerk BLUE STAR B.A.C. voor de wa
ren: bretels, broekriemen, sokophouders, mouwhouders 
en sokken en dat dit merk in Nederland voor de waren 
„jarretelles" (sokophouders) in het desbetreffende regis
ter (internationaal) is ingeschreven (onder No 115.350)i 

O. dat requestrante op de in het bij de mondelinge be
handeling verbeterd verzoekschrift aangegeven gronden 
de nietigverklaring verzoekt van de (nationale) inschrij
vingen in het desbetreffende openbare register ten name 
van gerequestreerde, voor de waar: overhemden, van de 
woordbeeldmerken KENMORE GREEN STAR SPANJAARD PRO
DUCT (No 136.470), KENMORE GREY STAR SPANJAARD 
PRODUCT ( N o 136 .471) , KENMORE BLACK STAR SPANJAARD 
PRODUCT (No 136.578), KENMORE BLUE STAR SPANJAARD 
PRODUCT (No 136.579) en KENMORE BROWN STAR SPAN
JAARD PRODUCT (No. 136.580), subsidiair alleen van de 
inschrijving van het onder No 136.579 ingeschreven 
merk, hebbende zij zich bij de mondelinge toelichting 
bij het verzoek ten aanzien van deze laatste inschrijving 
gepersisteerd en zich ten aanzien van de overige aan het 
oordeel van de Rechtbank gerefereerd; 

O. dat blijkens de overgelegde fotocopieën van de in
schrijvingen van gerequestreerde, die onder de Nos 
136.578 en 136.580 zijn ingeschreven op 18 februari 
1960 en de drie overige op 12 februari 1960; dat reques
trante niet heeft overgelegd een exemplaar van het Mer-
kenblad, waarin de inschrijvingen zijn openbaar gemaakt, 
doch gerequestreerde niet heeft weersproken dat deze 
openbaarmakingen zijn geschied in het op 1 april 1960 
verschenen nummer van dat blad zodat de Rechtbank 
hiervan ook kan uitgaan, dat het verzoekschrift mitsdien 
tijdig is ingediend; 

O. dat naar het oordeel van de Rechtbank geen over
eenstemming in hoofdzaak bestaat tussen het woord
beeldmerk KENMORE BLUE STAR SPANJAARD PRODUCT van 
gerequestreerde en het woord-beeldmerk van reques
trante en ook geen verwarringwekkende overeenstemming 
tussen het woord-beeldmerk BLUE STAR B.A.C van reques
trante en de hiervoor genoemde woord-beeldmerken van 
gerequestreerde, met name ook niet tussen het merk van 
requestrante en het woord-beeldmerk KENMORE BLUE 
STAR SPANJAARD PRODUCT (No 136.579) van gereques 
treerde; 

dat wel in het merk van requestrante en in het laatst
genoemde merk van gerequestreerde de woorden BLUE 
STAR voorkomen, doch bij requestrante in combinatie 
met de letters B.A.C en bij gerequestreerde in combinatie 
met het woord KENMORE en de woorden SPANJAARD 
PRODUCT; dat bovendien de woord-beeldmerken in hun 
geheel moeten worden bezien; dat dan uit de overge
legde fotocopie van de inschrijving van het merk van 
requestrante blijkt dat dit wordt gevormd door een in het 
oog vallende 5-puntige ster, welke is gevat in een cirkel, 
waaromheen zich weer een wijdere cirkel bevindt, welke 
aan de buitenzijde overgaat in een achtkant, terwijl tus
sen de beide cirkels onder de ster de letters B.A.C. voor 
komen en boven de cirkels met de ster, in een flauwe 
boog, de woorden BLUE STAR zijn aangebracht; dat uit de 
overgelegde fotocopie van het onder No 136.579 inge> 
schreven merk van gerequestreerde blijkt dat dit gevormd 
wordt door het in kapitalen van — mede in verhouding 
tot de overige tekst — dik en groot lettertype gedrukt en 
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daardoor opvallende woord KENMORE (dat voor het Ne
derlandse publiek op zichzelf geen enkele betekenis heeft 
en voor een gedeelte van het publiek associaties met het 
Engels idioom zal wekken), waaronder is aangebracht 
een enigszins onregelmatige 3-puntige ster met ter linker
zijde van de naar boven gerichte punt daarvan en half 
boven de linker benedenpunt het woord BLUE en met ter 
rechterzijde van de naar boven gerichte punt daarvan en 
half boven de rechter benedenpunt het woord STAR, 
welke beide woorden in aanmerkelijk kleinere kapitalen 
zijn aangebracht dan het woord KENMORE, terwijl onder 
deze ster duidelijk leesbaar in schrijfletters is aange
bracht het woord „Spanjaard" en (kleiner, rechts daar
onder en zodanig dat het met het woord „Spanjaard" 
door het publiek tezamen gelezen zal worden) het woord 
PRODUCT; dat de overige hiervoor genoemde merken van 
gerequestreerde hetzelfde uiterlijk hebben met dien ver
stande dat in plaats van het woord BLUE daarin voor
komen respectievelijk de woorden GREEN, GREY, BLACK 
en BROWN; 

dat deze merken in hun geheel bezien derhalve zo 
verschillend zijn dat van overeenstemming in hoofd
zaak geen sprake is en mitsdien verwarring omtrent de 
herkomst der onder deze merken verhandelde waren dan 
ook niet is te duchten; 

dat hierbij tevens nog in aanmerking valt te nemen dat 
een ster (embleem), gelet op het feit dat tal van waren 
met dit embleem worden verhandeld, als merk en als 
onderdeel van een merk weinig of nagenoeg geen onder
scheidende kracht heeft en dat hetzelfde geldt voor het 
voor een groot deel van het in aanmerking komende 
publiek begrijpelijke Engelse woord „star", zeker wan
neer dit in combinatie met een ster of sterembleem wordt 
gebezigd; 

O. dat requestrante nog naar voren heeft gebracht dat 
gerequestreerde bij het adverteren van haar overhemden 
de ook op een der manchetten daarvan aangebrachte 
3-puntige ster sterk op de voorgrond stelt; dat echter nog 
daargelaten dat uit de overgelegde advertenties blijkt dat 
steeds het woord KENMORE en Spanjaard of Spanjaard
product duidelijk in deze advertenties leesbaar is, het in 
deze procedure uitsluitend gaat om de merken zoals deze 
zijn ingeschreven en niet omtrent de wijze waarop zij 
worden gebruikt; 

O. dat requestrante tenslotte haar verzoek tot vernie
tiging van de inschrijving No 136.579 ook grondt op de 
stelling dat deze inschrijving zodanig overeenstemt met de 
handelsnaam van requestrante dat op grond hiervan ver
warring bij het publiek omtrent de herkomst van de 
waren zou kunnen ontstaan; 

O. hieromtrent dat de handelsnaam van requestrante 
luidt Blue Star S.A. Anciens Etablissements Corthals en 
zoals hiervoor overwogen, in het geheel van het merk 
No 136.579 het woord Blue Star zulk een weinig opval
lende plaats inneemt en daarin bovendien duidelijk voor
komt „Spanjaard Product" dat verwarring omtrent de 
herkomst der waren bij het publiek niet is te duchten; enz. 

Nr 4. Octrooiraad, Afdeling van Beroep, 
14 november 1968. 

Voorzitter: Mr J. B. van Benthem; 
Leden: Ir J. A. Emeis, Ir W. A. J. de Weerd, 

Mr W. M. J. C. Phaf (b.1.) en Mr Ir C. J. de Haan (b.L). 

Art. 20, lid 1; art. 25, leden 4 en 5 en art. 27, lid 1 
Octrooiwet. 

Belanghebbenden hebben de keuze om hetzij hun be
langen zelf bij de Octrooiraad te behartigen, hetzij zich 
daartoe te doen vertegenwoordigen door een schriftelijk 
gemachtigde. 

Art. 29 onder g Octrooiwet en het Octrooigemachtig
den-Reglement. *) 

Het krachtens volmacht optreden in octrooizaken voor 
de Octrooiraad is echter voorbehouden aan die personen 
die voldoen aan de vereisten voor toelating als gemach
tigde. 

Opposante is een vennootschap onder firma. De door 
haar in eerste aanleg gekozen gemachtigde voldoet niet 
aan de bedoelde vereisten en is evenmin een orgaan van 
de vennootschap onder firma. 

Het desbetreffende stuk is duidelijk opgesteld als uit
gaande van de Firma Wemac en het was dan ook de ken
nelijke bedoeling van de Heer Eilbracht niet voor zich 
zelf een bezwaarschrift in te dienen, doch dit voor en 
namens de Firma Wemac te doen. 

De Aanvraagafdeling heeft terecht opposante in haar 
bezwaarschrift niet ontvankelijk verklaard en terecht de 
materiële inhoud van het bezwaarschrift niet ambtshalve 
beoordeeld. 

Art. 28 Octrooiwet. 
De dagtekening en het tijdstip van in werking treden 

van het onderhavige octrooi worden geacht te zijn ver
schoven tot de dag na die waarop de onderhavige beschik
king van de Afdeling van Beroep wordt genomen. 

Beslissing nr 2230/art. 27 Octrooiwet inzake octrooi
aanvrage nr 6410237. 

a) Eindbeschikking Octrooiraad, Aanvraagafdeling, 
10 juli 1967. Voorzitter: Mr E. van Weel; Leden: Ir G. A. 
Ament en Mr A. C. J. Stork. 

De Octrooiraad, Aanvraagafdeling; 
Gehoord 
Opposante bij monde van de gemachtigde Ir G. A. G. 

Lips, vergezeld van de Heren P. Eilbracht en Dr Mr 
J. A. M. van Staay; 

Aanvraagster bij monde van de gemachtigde Ir A. F. 
Arnold; 

Gezien de stukken; 
Overwegende, dat uitsluitende rechten worden ge

vraagd voor het volgende: enz. 
dat op 15 juni 1966 een bezwaarschrift tegen verlening 

van octrooi op het onderwerp der aanvrage is ingediend 
namens de vennootschap onder de firma „Wemac" te 
Rotterdam; 

dat aanvraagster, na op 20 oktober 1966 een antwoord 
op het ten behoeve van de Firma Wemac ingediende be
zwaarschrift te hebben ingediend, bij brief van 9 novem
ber 1966 heeft medegedeeld dat haar enige feiten zijn 
gebleken die haar doen vermoeden dat het als bezwaar
schrift ingediende stuk niet ontvankelijk moet worden 
geacht; 

dat aanvraagster in dit verband naar voren heeft ge
bracht, dat 

1. het stuk met bezwaren van 15 juni 1966 is onder
tekend door de Heer P. Eilbracht. 

2. de Heer Paul Eilbracht als „Patent Counsel" ver
bonden is aan de Vennootschap onder Firma Hunter 
Douglas, Piekstraat 2, te Rotterdam. 

3. Uittreksels uit het Handelsregister van de Kamer 
van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam, resp. d.d. 
26 oktober en 2 november 1966, leren dat de bezwaar 
makende Firma Wemac, als Vennoten heeft de N.V. 
Hunlas, de N.V. Inland en de Weil-McLain Nederland 
N.V. en dat onder de directeuren, de procuratiehouders 

!) Het Octrooigemachtigden-reglement is inmiddels ge
wijzigd bij Koninklijk Besluit van 1 november 1968, Staats
blad nr 594, in werking getreden op 16 november 1968. De 
gewijzigde tekst van het Octrooigemachtigden-reglement is 
geplaatst in Staatsblad 1968, nr 595 en overgenomen in Bij
blad I.E. 1968, blz. 294, met verbetering in 1969, blz. 30 
{Red.). 
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met de titel van directeur, de procuratiehouders met de 
titel van onderdirecteur van de voornoemde Vennoot
schap onder Firma en de drie als Vennoten optredende 
Naamloze Vennootschappen de naam van de Heer P. 
Eilbracht niet voorkomt; 

dat opposante in antwoord hierop bij brief van 22 mei 
1967 een gezegeld stuk heeft overgelegd, ondertekend 
door Ir H. Oosterhuis, waarin deze in zijn hoedanigheid 
van directeur van Hunlas N.V., Piekstraat 2, Rotterdam 
en directeur van N.V. Inland, Piekstraat 2, Rotterdam, 
welke beide N.V.'s de vennoten zijn van de Vennootschap 
onder Firma Hunter Douglas, gevestigd te Rotterdam, 
Piekstraat 2, verklaart dat PAUL EILBRACHT, wonen
de te Leidschendam, Gruttolaan 1, in vaste dienstbetrek
king is bij Hunter Douglas en als zodanig sedert 1 juli 
1963 bijzondere procuratie heeft voor de behandeling van 
alle octrooi- en merkenzaken en zulke andere aangelegen
heden betreffende de industriële eigendom, zulks zowel 
ten name van Hunter Douglas als van de vennoten van 
Hunter Douglas zelve als van die ondernemingen waarvan 
Hunter Douglas of haar vennoten de directie voeren, met 
name van de Vennootschap onder Firma Wemac te Rot
terdam, Wïlliam Boothlaan 11a; dat hij in zijn voormelde 
hoedanigheid steeds heeft goedgekeurd en bij deze — in 
zoveel zulks nodig — alsnog goedkeurt alle handelingen 
door PAUL EILBRACHT voornoemd ter uitvoering van 
zijn vermelde, bijzondere procuratie verricht en nog te 
verrichten, met name de door hem gedane opstelling en 
ondertekening van een voor Wemac v.o.f. per 15 juni 
1966 ingediend bezwaarschrift betreffende octrooiaan
vrage nr. 121.104; 

dat de gemachtigde van partijen ter zitting van de Aan-
vraagafdeling het standpunt van hun opdrachtgeefsters 
nader hebben toegelicht en verdedigd; 

Overwegende dienaangaande: 
dat als niet bestreden vaststaat, dat het bezwaarschrift 

dat is ingediend namens de vennootschap onder Firma 
Wemac, is ondertekend door de Heer P. Eilbracht, en 
dat de naam van de Heer Eilbracht niet voorkomt 
onder de directeuren van de N.V.'s die als vennoten van 
de firma Wemac staan ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken te Rotterdam; 

dat derhalve de vraag zal moeten worden beantwoord, 
of de Vennootschap onder de Firma Wemac in een be
zwaarschrift, ondertekend door de Heer Eilbracht kan 
worden ontvangen; 

dat de Aanvraagafdeling deze vraag ontkennend be
antwoordt; 

dat blijkens het systeem van de Octrooiwet zoals blijkt 
o.a. uit de artikelen 20 lid 1, 25 leden 4 en 5 en art. 27 
lid 1 van de Octrooiwet en uit het Octrooigemachtigden-
reglement, belanghebbenden in de regel de keus hebben 
om, of hun belangen zelf bij de Octrooiraad te behartigen 
of wel zich te doen vertegenwoordigen, zij het dat de be
langhebbenden in de keuze van hun vertegenwoordiger 
zijn beperkt, zoals hieronder zal blijken; 

dat in het onderhavige geval de Vennootschap onder 
de Firma Wemac een bezwaarschrift tegen de verlening 
van octrooi op de aanvrage ingevolge art. 25 lid 4 dus of 
zelf kan indienen of zich hierbij kan doen vertegenwoor
digen; 

dat indien de Wemac zelf het bezwaarschrift wenst in 
te dienen, dit verricht moet worden door degenen die 
krachtens de bepaling van het Wetboek van Koophandel 
(i.c. art. 17) bevoegd zijn namens de vennootschap te 
handelen; 

dat een dergelijk bezwaarschrift derhalve ondertekend 
dient te zijn door een der directeuren, in casu een der 
directeuren van de drie N.V.'s die de firma vormden; 

dat indien de Wemac voor het indienen van het be
zwaarschrift een vertegenwoordiger wil stellen, zij in haar 
keuze beperkt is tot die personen, die voldoen aan de 

eisen gesteld in de algemene maatregel van bestuur van 
5 mei 1936 Stbl. 642 te weten: 

a. zij, die als octrooigemachtigde zijn ingeschreven in 
een bij de Octrooiraad gehouden register van octrooi
gemachtigden, 

b. zij die als advocaat zijn ingeschreven bij een der 
rechterlijke colleges hier te lande; 

dat in dit systeem geen plaats is voor een op volmacht 
steunende vertegenwoordigings-bevoegdheid aan iemand 
die niet begrepen is onder de in de vorige overweging 
genoemde categorieën, aangezien de bijzondere, op de 
hiervoor genoemde artikelen van de Octrooiwet en op de 
bovengenoemde algemene maatregel van bestuur steu
nende regeling voor vertegenwoordiging in octrooizaken, 
de algemene burgerrechtelijke regeling opzij heeft gezet; 

dat de door de Wemac overgelegde verklaring van Ir 
H. Oosterhuis, in dit licht gezien, de Heer Eilbracht niet 
bevoegd kan maken Wemac voor de Octrooiraad te ver
tegenwoordigen; 

dat derhalve geconstateerd moet worden dat geen 
rechtsgeldig bezwaarschrift is binnengekomen; 

dat door het indienen van het bezwaarschrift de auto
matische octrooiverlening werd gestuit; 

dat deze verlening alsnog dient te geschieden; 
dat in het onderhavige geval geen ambtshalve beoor

deling van de inhoud van het bezwaarschrift plaats kan 
vinden; 

dat derhalve tot verlening van octrooi op het onder
werp van de aanvrage in de openbaargemaakte vorm be
sloten dient te worden; 

Beschikkende: 
Verklaart opposante in het bezwaarschrift niet ont

vankelijk; 
Verleent octrooi op het onderwerp van de aanvrage in 

de vorm van de openbaargemaakte beschrijving en con
clusies. 

b) Eindbeschikking, Octrooiraad, Afdeling van Be
roep, 14 november 1968. 

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

gemachtigde Jhr Mr A. F. de Savornin Lohman, ver
gezeld door de Heren Mr J. A. M. van Staay, P. Eilbracht 
en Ir E. Schotte en Mejuffrouw Mr E. Crans; 

aanvraagster bij monde van haar gemachtigden Mr 
E. M. Enschedé en Ir A. F. Arnold; 

Overwegende: 
dat opposante tijdig door het indienen van een memo

rie van grieven in beroep is gekomen van de beschikking 
van de Aanvraagafdeling dd. 10 juli 1967, waarbij oppo
sante in haar bezwaarschrift niet-ontvankelijk werd ver
klaard en waarbij octrooi werd verleend op het onderwerp 
van de aanvrage in de vorm van de openbaargemaakte 
beschrijving en conclusies; 

dat aanvraagster de memorie van grieven van oppo
sante schriftelijk heeft beantwoord; enz. 

dat opposante in beroep tegen de beslissing van de 
Aanvraagafdeling een vijftal grieven naar voren heeft 
gebracht, welke door de Afdeling van Beroep thans één 
voor één zullen worden behandeld; 

I. dat opposante in haar eerste grief stelt, dat de Aan
vraagafdeling voor de beantwoording van de vraag of in 
casu door c.q. uit naam van de vennootschap onder de 
firma „Wemac" te Rotterdam oppositie is gedaan, ten 
onrechte doorslaggevend en/of relevant is geoordeeld of 
de Heer P. Eilbracht, de ondertekenaar van het bezwaar
schrift, ten tijde van de ondertekening al of niet stond 
ingeschreven als directeur van één der naamloze vennoot
schappen, t.w. de N.V. Hunlas, de N.V. Inland en Weil-
McLain Nederland N.V., die tezamen de vennootschap 
onder de firma „Wemac" vormen; 
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dat opposante er in dit verband onder meer op ge
wezen heeft dat een naamloze vennootschap, behalve 
door haar bestuurders, ook rechtens vertegenwoordigd 
kan worden door andere personen en dat met name 
rechtshandelingen, verricht door personeelsleden (niet-
organen) van een naamloze vennootschap in het rechts
verkeer aan deze laatste worden toegerekend; 

dat i .c, aldus opposante, de vertegenwoordigingsbe
voegdheid van de Heer Eilbracht volgt uit: 

a) de aard van zijn functie als werknemer der be
trokken vennootschap, welke functie hij — zoals 
niet in geschil is — reeds sedert 1 juli 1963 (onaf
gebroken) zowel voor de N.V. Hunlas als voor de 
N.V. Inland en middels deze voor Wemac bekleedt, 
en 

b) de door de directie van de N.V. Hunlas en de N.V. 
Inland afgegeven volmacht dd. 22 mei 1967, waar
van de tekst evenmin in geschil is; 

Overwegende met betrekking tot deze eerste grief van 
opposante: 

dat de Afdeling van Beroep niet wil ontkennen, dat in 
het algemeen een handeling door een bevoegd vertegen
woordiger namens een (rechts)persoon verricht geacht 
mag worden een handeling te zijn van die rechtspersoon 
zelf; 

dat de Afdeling van Beroep dan ook evenmin wil ont
kennen, dat de Heer Eilbracht uit de aard van zijn functie 
of door een bijzondere volmacht bevoegd kan zijn de ven
nootschap Wemac in alle mogelijke burgerrechtelijke han
delingen te vertegenwoordigen; 

dat het systeem van de Octrooiwet hierop echter een 
uitdrukkelijke uitzondering vormt; 

dat onder meer uit de artikelen 20, lid 1, 25, leden 4 en 
5 en 27, lid 1 van de Octrooiwet blijkt, dat belanghebben
den de keuze hebben om, hetzij hun belangen zelf bij de 
Octrooiraad te behartigen, hetzij zich daartoe te doen ver
tegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde; 

dat het krachtens volmacht optreden in octrooizaken 
voor de Octrooiraad echter is voorbehouden aan die per
sonen, die voldoen aan de voorwaarden van toelating als 
gemachtigde, zoals bedoeld in art. 29 onder g van de 
Octrooiwet en nader uitgewerkt in de algemene maatregel 
van bestuur van 5 mei 1936, Stbl. 642, het zg. Octrooi
gemachtigden-Reglement; 

dat blijkens art. 1 van dit Reglement in beginsel als 
gemachtigde voor de Octrooiraad alleen kunnen op
treden: 

a) zij, die als octrooigemachtigde zijn ingeschreven in 
het in artikel 2 van het Reglement bedoelde register 
van octrooigemachtigden; 

b) zij, die als advocaat zijn ingeschreven bij een der 
rechterlijke colleges hier te lande; 

dat de speciale regeling van de vertegenwoordiging in
zake de behandeling van octrooizaken voor de Octrooi
raad dan ook beschouwd moet worden te derogeren aan 
de algemene burgerrechtelijke regeling op dit punt; 

dat immers, zo dit niet het geval ware en ook voor het 
optreden voor de Octrooiraad de algemene principes van 
het leerstuk der vertegenwoordiging zouden gelden, de 
door het Octrooigemachtigden-Reglement geschapen 
waarborgen voor bekwaamheid volkomen ondermijnd 
zouden kunnen worden, waardoor daaraan alle betekenis 
zou worden ontnomen, hetgeen nimmer de bedoeling van 
de wetgever kan zijn geweest; 

dat opposante echter heeft bestreden, dat het voor
schrift van art. 1, lid 1 van het Octrooigemachtigden-
Reglement verband houdt met een kwaliteitsvereiste, aan
gezien de Octrooiwet op dit punt geen enkele beperking 
kent; 

dat opposante er in dit verband onder meer op heeft 
gewezen, dat blijkens art. 25, lid 4 van de Octrooiwet 
als opposant kan optreden „een ieder", d.w.z. ongeacht 
de grootte van zijn onderneming of zijn deskundigheid op 
het specifieke gebied en dat, wanneer het de bedoeling 
van de Octrooiwet c.q. het Octrooigemachtigden-Regle
ment was geweest te verzekeren, dat partijen „deskundig" 
vertegenwoordigd worden, men de vertegenwoordiging 
door een octrooigemachtigde exclusief had moeten voor
schrijven en niet ook door partijen zelf c.q. door inge
schreven advocaten; 

dat de Afdeling van Beroep in dit verband in de eerste 
plaats wil opmerken, dat de wetgever in het belang van 
een zorgvuldige octrooiverlening en daarmede in het 
algemeen belang in beginsel aan een ieder het recht heeft 
willen toekennen om met inachtneming van het bepaalde 
in art. 25, lid 4 van de Octrooiwet tegen verlening van 
het aangevraagde octrooi bezwaar te maken; 

dat blijkens evengenoemd artikel het daartoe strek
kende bezwaarschrift in een dergelijk geval echter onder
tekend moet zijn door hetzij opposant zelf, hetzij diens 
schriftelijk gemachtigde; 

dat deze bepaling zo moet worden begrepen, dat men 
enerzijds partijen zelf, i.c. opposante, niet geheel bij de 
procedure heeft willen uitschakelen door hun in alle ge
vallen dwingend een gemachtigde voor te schrijven, doch 
anderzijds in het belang van een zo deskundig mogelijke 
behandeling heeft voorgeschreven, dat, zo men een ge
machtigde kiest, dit ook een gekwalificeerde gemachtigde 
moet zijn, d.w.z. iemand, die voldoet aan de daartoe door 
het Octrooigemachtigden-Reglement gestelde vereisten; 

dat waar nu de Heer Eilbracht niet aan deze eisen 
voldoet, hij de bevoegdheid miste voor de Vennootschap 
onder de firma Wemac op te treden als schriftelijk ge
machtigde in de zin van art. 25, lid 4 van de Octrooiwet; 

dat thans nog de vraag ter beoordeling staat of de Ven
nootschap onder de firma Wemac geacht kan worden 
i.c. zélf, d.w.z. buiten vertegenwoordiging krachtens vol
macht, te zijn opgetreden; 

dat de Afdeling van Beroep er in dit verband op wil 
wijzen, dat algemeen aangenomen wordt, dat een rechts
persoon slechts dan in die zin zelf handelt, indien een zg. 
orgaan van de rechtspersoon zulks doet; 

dat als organen van een rechtspersoon in het algemeen 
die personen worden aangemerkt, die zodanig met de 
rechtspersoon geïdentificeerd kunnen worden, dat zij als 
de rechtspersoon zélf beschouwd kunnen worden; 

dat hieronder begrepen moeten worden die personen, 
die blijkens de statuten het bestuur van de rechtspersoon 
vormen, terwijl daarnaast eventueel ook nog personen 
buiten het bestuur, doch wier vertegenwoordigingsbe
voegdheid ook steunt op de statuten, als zodanig kunnen 
worden aangemerkt (zie VAN DER HEYDEN - VAN DER 
GRINTEN, Handboek voor de Naamloze Vennootschap, 
1962, blz. 437 e.v.); 

dat, waar nu de Heer Eilbracht noch als orgaan van 
de Firma Wemac, noch als orgaan van één van de als 
vennoten van deze firma genoemde n.v.'s kan worden be
schouwd, de Firma Wemac niet geacht kan worden door 
het voor en namens haar door de Heer Eilbracht onder
tekende bezwaarschrift, zélf als opposant in de onder
havige procedure te zijn opgetreden; 

dat de Afdeling van Beroep gezien het bovenstaande 
dan ook van oordeel is, dat de eerste grief van opposante 
tegen de beschikking van de Aanvraagaf deling ongegrond 
moet worden geacht; 

II. dat opposante als tweede grief naar voren heeft 
gebracht, dat de Aanvraagafdeling ten onrechte de ter 
gelegenheid van de mondelinge behandeling door de 
Firma Wemac c.q. de Heer Eilbracht overgelegde akte 
van volmacht dd. 22 mei 1967, niet beschouwd heeft als 
een bekrachtiging van de zijde van de N.V. Hunlas c.q. 
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N.V. Inland, als firmant(en) van Wemac, van de voor en 
namens haar op het ingediende bezwaarschrift gestelde 
handtekening; 

dat opposante in dit verband heeft betoogd, dat zo al 
geoordeeld zou moeten worden, dat de Heer Eilbracht 
niet ab initio in deze procedure de Firma Wemac bevoeg-
delijk heeft vertegenwoordigd, deze bevoegdheid dan in 
elk geval moet worden aangenomen op grond van de 
aldus kenbaar gemaakte bekrachtiging van de zijde van 
de N.V. Hunlas, c.q. N.V. Inland van de voor en namens 
haar in haar hoedanigheid van firmant (en) van Wemac 
verrichte rechtshandeling; 

Overwegende met betrekking tot de tweede grief van 
opposante: 

dat de Afdeling van Beroep weliswaar niet wil ontken
nen, dat men in het algemeen de handelingen van een 
pseudo-vertegenwoordiger achteraf kan bekrachtigen, 
doch opmerkt, dat dit alleen die handelingen kan betref
fen, die de vertegenwoordiger volgens de wet met een 
volmacht bevoegd had kunnen verrichten; 

dat uiteraard een bekrachtiging van de handelingen 
van die vertegenwoordiger, die de wet als vertegenwoor
diger te dier zake niet toelaat, geen gevolg kan hebben; 

dat de bekrachtiging i.c. dan ook niet relevant is, 
aangezien daardoor de Heer Eilbracht noch tot een be
voegde gemachtigde in de zin van art. 1, lid 1 van het 
Octrooigemachtigden-Reglement, noch tot een orgaan 
van de Firma Wemac gemaakt wordt; 

dat ook het optreden in een later stadium van de proce
dure van een andere wel bevoegde vertegenwoordiger, i.c. 
een bij een der rechterlijke colleges ingeschreven advo
caat, het ten deze onbevoegde optreden van de Heer 
Eilbracht niet kan regulariseren, nog afgezien van het 
feit, dat bij aanvaarding van een dergelijke handelwijze 
het voorschrift van art. 25, lid 4 van de Octrooiwet, dat 
een waarborg wil geven voor een deskundig opgezet be
zwaarschrift, geheel zinloos zou worden; 

dat immers, wil er sprake zijn van de indiening van 
een geldig bezwaarschrift in de zin van artikel 25, lid 4 
van de Octrooiwet, dit stuk op het moment van in
diening ondertekend moet zijn door een alsdan bevoegd 
vertegenwoordiger; 

dat mitsdien ook de tweede grief van opposante tegen 
de beschikking van de Aanvraagafdeling ongegrond moet 
worden geacht; 

III. dat opposante subsidiair als derde grief naar 
voren heeft gebracht, dat de Aanvraagafdeling ten deze 
ten onrechte het bepaalde in art. 1, lid 2 van het Octrooi
gemachtigden-Reglement buiten toepassing heeft gelaten; 

dat de Afdeling van Beroep vaststelt, dat de Voorzitter 
van de Octrooiraad in dit geval van de hem bij art. 1, 
lid 2 van het Octrooigemachtigden-Reglement gegeven 
bevoegdheid geen gebruik heeft gemaakt en dat bij de 
indiening van het bezwaarschrift ook geen daartoe strek
kend verzoek is ingediend; 

dat overigens de Afdeling van Beroep, erop wil wijzen 
dat de toestemming van de Voorzitter van de Octrooiraad 
om in bijzondere gevallen als gemachtigde op te treden 
slechts kan worden gegeven onder de voorwaarde dat de 
betrokkene van zulk een optreden niet zijn beroep maakt; 

dat derhalve ook deze derde grief van opposante moet 
falen; 

IV. dat opposante verder subsidiair als vierde grief 
heeft gesteld, dat de beschikking van de Aanvraagafdeling 
onjuist is, omdat het bezwaarschrift, zoals ondertekend 
en ingediend door P. Eilbracht te Rotterdam, rechtens 
voldoet aan de daaraan ingevolge art. 25, lid 4 Octrooi
wet te stellen eisen, immers (tijdig) is ingediend, met 
redenen omkleed, met vermelding van naam en woon
plaats en ondertekening door een opposant, te weten 
P. Eilbracht in persoon; 

dat opposante ter adstructie van deze grief heeft ver
wezen naar art. 25, lid 4 van de Octrooiwet, dat in be
ginsel de bevoegdheid van oppositie geeft aan „een ieder"; 

dat dienovereenkomstig, aldus opposante, de Aanvraag
afdeling niet had mogen volstaan met te overwegen, dat 
als zijnde (door partijen) niet bestreden vast zou staan, 
dat het bezwaarschrift is ingediend namens de vennoot
schap onder de firma Wemac, doch dat zij tot taak had 
(ambtshalve) na te gaan en vast te stellen of hier een 
bezwaarschrift is ingediend, dat voldoet aan de formele 
criteria van de wet, zonder daaromtrent aan enig partij-
oordeel te zijn gebonden; 

dat de Afdeling wat deze grief betreft, wil volstaan 
met op te merken, dat het desbetreffende stuk duidelijk 
is opgesteld als uitgaande van de Firma Wemac en dat het 
dan ook de kennelijke bedoeling van de Heer Eilbracht 
was niet voor zich zelf een bezwaarschrift in te dienen, 
doch dit voor en namens de Firma Wemac te doen; 

dat mitsdien ook de vierde grief van opposante onge
grond moet worden geacht; 

V. dat opposante nog verder subsidiair als vijfde grief 
naar voren heeft gebracht, dat de beschikking van de 
Aanvraagafdeling onjuist is, omdat — gesteld het be
zwaarschrift van Wemac c.q. P. Eilbracht ware op de 
daarvoor aangegeven gronden terecht niet-ontvankelijk 
te achten — de Aanvraagafdeling alsdan niet heeft mogen 
oordelen, dat in het onderhavige geval geen ambtshalve 
beoordeling van (de inhoud van) het bezwaarschrift kan 
plaatsvinden; 

dat opposante er in dit verband onder meer op heeft 
gewezen, dat de mogelijkheid van oppositie niet uitslui
tend en zelfs niet in de eerste plaats in het belang van 
opposant is gegeven, doch wèl in het algemeen belang, 
t.w. om optimale omstandigheden voor een deugdelijk 
onderzoek te waarborgen, zoals moge blijken uit de ge
schiedenis van de totstandkoming van de Octrooiwet; 

dat de Afdeling van Beroep voorop wil stellen, dat 
blijkens vaste jurisprudentie steeds het standpunt van 
de Octrooiraad is geweest, dat met het oog op een zorg
vuldige octrooiverleningsprocedure de oppositie tegen 
octrooiaanvragen van algemeen belang is, zoals overigens 
reeds eerder in deze beschikking uiteen is gezet; 

dat dan ook om deze reden in het algemeen de Af
delingen van de Octrooiraad, voor het geval binnen de 
in art. 25, lid 4 bedoelde termijn enig bezwaar- of ver
zoekschrift als bedoeld in art. 25 of 32 is ingekomen, 
tevens ambtshalve kennisnemen van de materiële in
houd van die bezwaren, waarin opposant om de een of 
andere reden formeel niet ontvangen kan worden; 

dat waar echter zoals hierboven uitvoerig is uiteen 
gezet, het bezwaarschrift i.c. niet voldoet aan de formele 
vereisten van art. 25, lid 4 en derhalve niet is een be
zwaarschrift als bedoeld in art. 25 en er ook overigens in 
de daartoe door de wet gestelde termijn geen geldige be
zwaar- of verzoekschriften als bedoeld in art. 25 of 32 
zijn ingekomen, de Aanvraagafdeling van deze zaak niet 
gesaissiseerd was en derhalve terecht van oordeel was, dat 
in het onderhavige geval geen ambtshalve beoordeling kon 
plaatsvinden van de materiële inhoud van het bezwaar
schrift; 

dat mitsdien ook deze laatste grief van opposante moet 
falen; 

dat waar nu, blijkens het bovenstaande, in de in art. 25, 
vierde lid, bedoelde termijn geen bezwaar- of verzoek
schriften als bedoeld in art. 25 of 32 zijn ingekomen, 
de Afdeling van Beroep vaststelt, dat overeenkomstig het 
bepaalde in art. 26, lid 4, van de Octrooiwet het octrooi 
geacht moet worden te zijn verleend in de vorm, waarin 
de aanvrage is openbaargemaakt; 

dat hierbij echter de vraag rijst naar de dagtekening 
en het in werking treden van het octrooi; 
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dat het hierop betrekking hebbende art. 28 van de 
Octrooiwet i.c. geen letterlijke toepassing kon vinden, 
aangezien zulks met zich mee zou brengen, dat door de 
automatische verlening van het octrooi en de dagteke
ning en het in werking treden daarvan op de dag na die, 
waarop de in art. 25, lid 4, bedoelde termijn is verlopen, 
het octrooi inmiddels vervallen zou zijn door niet-betaling 
van de eerste jaartaks; 

dat naar het oordeel van de Afdeling van Beroep echter 
een redelijke uitleg van art. 28 van de Octrooiwet met 
zich medebrengt, dat i.c. de dagtekening en het tijdstip 
van in werking treden van het onderhavige octrooi ge
acht worden te zijn verschoven tot de dag na die, waarop 
de onderhavige beschikking van de Afdeling van Beroep 
wordt genomen; 

dat uit het bovenstaande volgt, dat de beschikking 
van de Aanvraagafdeling voor zover daarbij opposante 
in haar bezwaarschrift niet-ontvankelijk werd verklaard 
dient te worden bevestigd, doch voorzover daarbij uit
drukkelijk octrooi werd verleend op het onderwerp van 
de aanvrage in de vorm van de openbaargemaakte be
schrijving en conslusies, dient te worden vernietigd; 

dat het beroep van opposante tegen deze beschikking 
van de Aanvraagafdeling ongegrond moet worden geacht; 

Beschikkende: 
Bevestigt de beschikking van de Aanvraagafdeling dd. 

10 juli 1967, voor zover daarbij opposante in haar be
zwaarschrift niet-ontvankelijk werd verklaard, doch ver
nietigt deze beschikking voor het overige; 

Verstaat dat ten deze art. 26, lid 4 van de Octrooiwet 
toepassing vindt; 

Bepaalt, dat naar analogie van het gestelde in art. 28 
van de Octrooiwet het octrooi als dagtekening verkrijgt 
en begint te werken de dag na die, waarop deze beschik
king wordt genomen; 

Verklaart de memorie van grieven ongegrond en be
paalt, dat aan opposante geen gelden zullen worden terug
betaald van het recht, dat zij voor de inschrijving van 
haar memorie van grieven heeft gestort; 

Bepaalt, dat aan opposante evenmin enige gelden 
zullen worden terugbetaald van het recht, dat zij voor de 
inschrijving van haar bezwaarschrift heeft gestort. 

Nr 5. Octrooiraad, Afdeling van Beroep, 
6 november 1968. 

Voorzitter: Mr J. B. van Benthem; 
Leden: Ir J. Dekker en Ir M. Hof. 

Art. 18A, lid 2, aanhef en onder a Octrooireglement. 
De Aanvraagafdeling heeft aan aanvraagster te kennen 

gegeven, dat de aanvrage strekt tot het verkrijgen van uit
sluitende rechten op meer dan een uitvinding, en heeft 
besloten tot niet-openbaarmaking van het hoofdonder
werp, omdat dit niet op een uitvinding berust. 

Aanvraagster heeft in haar memorie van grieven zowel 
de aanwezigheid van een uitvinding als de eenheid van 
uitvinding staande gehouden. 

De Afdeling van Beroep volgt aanvraagster in haar 
beide grieven en acht het beroep gegrond, ook al is de 
vorm van de openbaar te maken stukken ingrijpend ge
wijzigd ten opzichte van de stukken die aan de Aanvraag
afdeling ter beoordeling zijn voorgelegd. 

Art. 24A, lid 2, zin 1 Octrooiwet. 
De samenstelling van de Afdeling van Beroep is na 

haar zitting tweemaal gewijzigd als gevolg van het achter
eenvolgens overlijden van twee harer leden. In verband 
daarmede is aan aanvraagster gevraagd of zij er prijs op 
stelde nogmaals te worden gehoord. 

Beslissing nr 9020/art. 24A Octrooiwet inzake octrooi
aanvrage nr 195.907. 

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

trooigemachtigde Ir J. A. van Dieren; 
Overwegende, dat aanvraagster bij tijdig ingediende 

memorie van grieven in beroep is gekomen van de be
schikking van de Aanvraagafdeling van 15 november 
1965, waarbij is vastgesteld dat de aanvrage strekt tot het 
verkrijgen van uitsluitende rechten voor meer dan één 
onderwerp van uitvinding en waarbij voor het overige is 
besloten tot niet-openbaarmaking van de aanvrage; 

dat aanvraagster bij de memorie van grieven, waarvan 
de inhoud als hier ingelast moet worden beschouwd, een 
voorstel voor nieuwe conclusies heeft ingediend; 

dat gemachtigde van aanvraagster ter zitting van de 
Afdeling van Beroep van 21 december 1966 het stand
punt van zijn opdrachtgeefster mondeling nader heeft 
toegelicht en verdedigd; 

dat de samenstelling van de Afdeling van Beroep twee 
maal een wijziging heeft moeten ondergaan als gevolg van 
het achtereenvolgens overlijden van twee harer leden; 

dat na het overlijden van de Heer Ir J. M. Op den Orth 
de opengevallen plaats is ingenomen door de Heer Ir A. J. 
Bulder en na het daarop volgend overlijden van de Heer 
Bulder in de vacature is voorzien door de aanwijzing van 
de Heer Ir M. Hof; 

Overwegende: 
dat in de door de Aanvraagafdeling beoordeelde con

clusies uitsluitende rechten werden gevraagd voor het 
volgende: enz. 

dat de Aanvraagafdeling heeft vastgesteld, dat de aan
vrage betrekking heeft op tweeërlei onderwerp van uit
vinding, te weten: 

1. het hoofdonderwerp, bestaande in een 
2. het nevenonderwerp, hierin bestaande dat 
dat de Aanvraagafdeling vervolgens heeft nagegaan of 

zij in het hoofdonderwerp een octrooieerbare uitvinding 
vermocht te waarderen; enz. 

dat de Aanvraagafdeling van oordeel was, dat de in 
conclusie 1 omschreven materie (voor zover betrekking 
hebbende op het hoofdonderwerp) niet uitgaat boven een 
samenvoeging van twee reeksen elementen, die elk afzon
derlijk uit de bovengeciteerde publikaties reeds bekend 
waren, niet alleen als zodanig maar evenzeer met het bij 
elke reeks optredende effect; 

dat de Aanvraagafdeling daarom geen uitvinding heeft 
kunnen waarderen in deze materie van conclusie 1; 

dat de Aanvraagafdeling aanvraagster in de gelegen
heid heeft gesteld een of meer van de volgconclusies als 
zelfstandige conclusie (s) uitsluitend op het hoofdonder
werp te richten, doch aanvraagster van deze gelegenheid 
geen gebruik heeft gemaakt; 

dat de Aanvraagafdeling tenslotte een niet-eenheids-
beslissing heeft gegeven ten aanzien van alle materie die 
betrekking heeft op het hierboven omschreven neven-
onderwerp, daarbij betwijfelend of voor die materie het 
ingeroepen recht van voorrang zou kunnen worden er
kend met alle gevolgen van dien; 

dat aanvraagster in beroep de opvatting van de Aan
vraagafdeling heeft bestreden en in de memorie van 
grieven zowel de aanwezigheid van een uitvinding als 
eenheid van uitvinding heeft staande gehouden; 

dat aanvraagster er in beide opzichten in is geslaagd de 
Afdeling van Beroep te overtuigen van de juistheid van 
het door haar in beroep verdedigde standpunt; enz. 

dat de Afdeling van Beroep de Aanvraagafdeling niet 
kan volgen in haar analyse van de aanvrage als betrekking 
hebbende op een hoofdonderwerp en een daarmede geen 
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eenheid vormend ne venonder werp, enerzijds omdat 
anderzijds omdat 

dat de Afdeling van Beroep na deze overwegingen tot 
de overtuiging is gekomen dat de onderhavige, enerzijds 
door een nieuwe doelstelling en anderzijds door een nieuw 
samenstel van middelen gekenmerkte inrichting als inven
tief valt aan te merken; 

dat echter deze onderscheidende doelstelling evenals de 
essentiële daartoe gebezigde middelen onvoldoende duide
lijk in de hoofdconclusie tot uitdrukking zijn gebracht, 
zowel in die welke door de Aanvraagafdeling werd beoor
deeld als in die welke aanvraagster bij de memorie van 
grieven heeft ingediend; 

dat de Afdeling van Beroep aanvraagster daarom in de 
gelegenheid heeft gesteld een nieuwe hoofdconclusie met 
een beperkt aantal volgconclusies op te stellen, 

dat aanvraagster, gebruikmakend van de haar ter zit
ting geboden gelegenheid, bij brieven van 21 maart en 
21 april 1967 een stel nieuwe conclusies onderscheidenlijk 
een nieuwe beschrijving heeft ingediend, bij de opstelling 
waarvan zij getracht heeft zoveel mogelijk rekening te 
houden met de door de Afdeling van Beroep gegeven 
richtlijnen; 

dat weliswaar de door aanvraagster herziene conclusies 
een aanmerkelijk verbeterde redactie hebben verkregen, 
doch niettemin naar het oordeel van de Afdeling van 
Beroep de vorm dezer conclusies nog niet voor open
baarmaking in aanmerking kon komen; 

dat de Afdeling van Beroep haar zienswijze gemotiveerd 
heeft weergegeven bij brief van 8 januari 1968, waarvan 
de inhoud als hier ingelast moet worden beschouwd, bij 
deze gelegenheid aanvraagster tevens een voorstel heeft 
gedaan voor een redactie van een hoofdconclusie met drie 
volgconclusies en verder aanvraagster in de gelegenheid 
heeft gesteld beschrijvingsinleiding en figuurbeschrijving 
te herzien; 

dat aanvraagster hierop bij brief van 4 maart 1968 zich 
heeft aangesloten, behoudens enkele detailpunten, bij de 

Meerzijdige verdragen waarbij Nederland is aangesloten. 

Nederland is aangesloten bij de volgende negen meer
zijdige verdragen op het gebied van de industriële eigen
dom (octrooien, merken, modellen, handelsnamen, 
ongeoorloofde mededinging en kwekersrecht): 

1) Het Unieverdrag tot bescherming van de industri
ële eigendom, Londen, 2 juni 1934, Staatsblad 1948, nr 
I 539. Bij dit verdrag zijn 78 landen aangesloten. 

[De Lissabonse tekst van 31 oktober 1958 van het 
Unieverdrag, Bijblad bij De Industriële Eigendom 1959, 
blz. 14 en Tractatenblad 1960, nr 13 en 1962, nr 70, heeft 
Nederland weliswaar ondertekend, maar het is nog niet 
tot die tekst toegetreden. Die tekst is reeds tussen andere 
landen in werking getreden.] 

[De Stockholmse tekst van 14 juli 1967 van het Unie
verdrag, Bijblad bij De Industriële Eigendom 1967, blz. 
203, heeft Nederland weliswaar ondertekend, maar nog 
niet bekrachtigd; deze tekst is overigens ook tussen andere 
landen nog niet in werking getreden.] 

[ la) Het Verdrag tot oprichting van de Wereldorgani
satie voor de geestelijke eigendom, Stockholm, 14 juli 
1967, Bijblad bij De Industriële Eigendom 1967, blz. 208, 
heeft Nederland weliswaar ondertekend, maar nog niet 
bekrachtigd; het Verdrag is overigens ook tussen andere 
landen nog niet in werking getreden.] 

2) De Overeenkomst betreffende de internationale in
schrijving van fabrieks- of handelsmerken (Merkenover-

door de Afdeling van Beroep voorgestelde tekst voor de 
conclusies en een hieraan aangepaste beschrijving heeft 
ingediend; 

dat de Afdeling van Beroep in deze stukken nog enkele 
kleine correcties heeft voorgesteld, één en ander zoals 
aangegeven in een bij brief van 24 juni 1968 medegezon
den gewijzigd exemplaar van beschrijving en conclusies, 
waarmede aanvraagster zich heeft kunnen verenigen blij
kens haar brief van 24 juli 1968, waarbij zij het haar toe
gezonden exemplaar van beschrijving en conclusies voor 
akkoord geparafeerd heeft teruggezonden; 

dat hiermede de aanvrage in een voor openbaarmaking 
geschikte vorm is gebracht, zodat waar ook overigens 
daaraan niets meer in weg staat, thans tot openbaar
making kan worden overgegaan; 

dat hieruit volgt, dat de beslissing van de Aanvraag
afdeling moet worden vernietigd; 

dat blijkens het hiervoren overwogene de Afdeling van 
Beroep aanvraagster heeft kunnen volgen in beide grieven, 
zodat het ingestelde beroep gegrond dient te worden ver
klaard, waaraan niet afdoet dat de vorm van de openbaar 
te maken stukken ingrijpende wijzigingen heeft ondergaan 
ten opzichte van de aan de Aanvraagafdeling ter beoor
deling voorgelegde stukken, aangezien de redactie van 
conclusies en beschrijving eerst aan de orde kon komen 
nadat was vastgesteld dat in de aanvrage in principe oc
trooieerbare materie aanwezig was; 

dat in verband met de hierboven reeds gereleveerde 
noodzakelijke wijzigingen in de samenstelling van de 
Afdeling van Beroep aan aanvraagster nog is gevraagd of 
zij er prijs op stelde nogmaals te worden gehoord, doch 
aanvraagster bij brieven van 30 augustus en 21 december 
1967 heeft geantwoord hieraan geen behoefte te hebben, 
wanneer de Afdeling van Beroep ook in de nieuwe samen
stelling bleef bij het voornemen de aanvrage openbaar te 
maken; enz. *) 

!) Het voorgaande wordt met toestemming van aanvraag
ster gepubliceerd (Red.). 

eenkomst), Nice, 15 juni 1957, Bijblad bij De Industriële 
Eigendom 1957, blz. 113, Tractatenblad 1958, nr 75 en 
1959, nr 88. Bij deze overeenkomst zijn 24 landen aan
gesloten. 

[De Stockholmse tekst van 14 juli 1967 van de Merken-
overeenkomst heeft Nederland weliswaar ondertekend, 
maar nog niet bekrachtigd; deze tekst is overigens ook 
tussen andere landen nog niet in werking getreden.] 

[Het Beneluxverdrag met eenvormige wet inzake de 
warenmerken, Brussel, 19 maart 1962, Tractatenblad 
1962, nr 58, is weliswaar door Nederland ondertekend en 
bekrachtigd, maar nog niet in werking getreden.] 

3) De Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 be
treffende de internationale indeling (classificatie) van de 
waren en diensten waarop fabrieks- of handelsmerken 
betrekking hebben, Bijblad bij De Industriële Eigendom 
1957, blz. 118, Tractatenblad 1958, nr 76 en 1959, nr 89. 
Bij deze overeenkomst zijn 24 landen aangesloten. 

4) De Overeenkomst betreffende het internationale 
depot van tekeningen of modellen van nijverheid (Mo-
dellenovereenkomst), Londen, 2 juni 1934, eveneens 
Staatsblad 1948, nr I 539. Bij deze overeenkomst zijn 14 
landen aangesloten. 

[De nieuwe Haagse tekst van 29 november 1960 van 
de Modellenovereenkomst Bijblad bij De Industriële 
Eigendom 1961, blz. 14, Tractatenblad 1961, nr 40 en 
1963, nr 188, heeft Nederland weliswaar ondertekend, 

M E D E D E L I N G E N 
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maar nog niet bekrachtigd; deze tekst is overigens ook 
tussen andere landen nog niet in werking getreden.] 

[De Stockholmse tekst van 14 juli 1967 van de Model-
lenovereenkomst heeft Nederland weliswaar ondertekend, 
maar nog niet bekrachtigd; deze tekst is overigens ook 
tussen andere landen nog niet in werking getreden.] 

[4a) De Overeenkomst van Locarno tot instelling van 
een internationale indeling (classificatie) van tekeningen 
en modellen van nijverheid ( = siermodellen), van 8 ok
tober 1968, Bijblad bij de De Industriële Eigendom 1968, 
blz. 263/7, is door Nederland weliswaar ondertekend, 
maar nog niet bekrachtigd; de Overeenkomst is ook tussen 
andere landen nog niet in werking getreden.] 

5) De Aanvullende Akte van Monaco van 18 novem
ber 1961 bij de Londense tekst van de Modellenover-
eenkomst, Bijblad bij De Industriële Eigendom 1962, 
blz. 12, Tractatenblad 1962, nr 91. Bij deze akte zijn 
zeven landen aangesloten. 

[5a) Het Beneluxverdrag met eenvormige wet inzake 
tekeningen of modellen, Brussel, 25 oktober 1966, Trac
tatenblad 1966, nr 292, heeft Nederland weliswaar onder
tekend, maar nog niet bekrachtigd.] 

6) Het Europese Verdrag over de formaliteiten voor 
octrooiaanvragen, Parijs, 11 december 1953, Bijblad bij 
De Industriële Eigendom 1954, blz. 24, Tractatenblad 
1954, nrs 102 en 165. Bij dit verdrag zijn 18 landen aan
gesloten. 

7) Het Europese Verdrag over de internationale in
deling (classificatie) van octrooien, Parijs, 19 december 
1954, Bijblad bij De Industriële Eigendom 1955, blz. 29, 
Tractatenblad 1955, nr 71 en 1956, nr 7. Bij dit verdrag 
zijn 15 landen aangesloten. 

[7a) Het Europese Verdrag over de eenmaking van be
paalde onderdelen van het octrooirecht, Straatsburg, 27 
november 1963, Bijblad bij De Industriële Eigendom 
1964, blz. 43, Tractatenblad 1964, nr 173, is door Neder
land weliswaar ondertekend, maar nog niet bekrachtigd; 
dit verdrag is overigens ook tussen andere landen nog niet 
in werking getreden.] 

[7b) De NAVO-overeenkomst betreffende de weder
zijdse geheimhouding van uitvindingen die voor de ver
dediging van belang zijn en waarvoor octrooiaanvragen 
zijn ingediend, Parijs, 21 september 1960, Bij blad bij De 
Industriële Eigendom 1961, blz. 199 en Tractatenblad 
1961, nr 82 en 1962, nr 4, is door Nederland weliswaar 
ondertekend, maar nog niet bekrachtigd. De Overeen
komst is wel door negen andere staten aanvaard of be
krachtigd, vergelijk de officiële mededeling in Bij blad 
I.E. 1965, blz. 82.] 

8) De Overeenkomst betreffende de oprichting van 
een internationaal octrooibureau [genaamd Internatio
naal Octrooi Instituut, Institut International des Brevets], 
's-Gravenhage, 6 juni 1947, Bijblad bij De Industriële 
Eigendom 1948, blz. 79, Staatsblad 1949, nr J 296. Bij 
deze overeenkomst zijn negen landen aangesloten. 

[De herziene Haagse tekst van 16 februari 1961 van 
deze Overeenkomst, Bijblad bij De Industriële Eigen
dom 1961, blz. 59, Tractatenblad 1961, nr 73 en 1962, 
nr 48, is weliswaar door Nederland ondertekend en be
krachtigd, maar nog niet in werking getreden.] 

9) Het Verdrag tot bescherming van kweekproduk-
ten, Parijs, 2 december 1961, Tractatenblad 1962, nrs 21 
en 117. Bij dit verdrag zijn vier landen aangesloten. 

Een lijst van de aangesloten landen naar de stand op 
1 januari 1969 kan men vinden in het Bij blad bij De In
dustriële Eigendom van 15 januari 1969, blz. 31/2 [in 
deze aflevering]. 

V. D. Z. 

Octrooischriften in de Bibliotheek van de Octrooiraad 
aanwezig op 31 december 1968. 

De Nederlandse Octrooiraad verleent octrooien op 
nieuwe uitvindingen en onderzoekt de octrooiaanvragen 
daarvoor op nieuwheid en uitvindingsgehalte. 

Met het oog hierop verzamelt en ordent de Neder
landse Octrooiraad de voornaamste technische publikaties, 
die er in de gehele wereld verschijnen. Daardoor kan de 
industrie zich op ieder gewenst ogenblik op de hoogte 
stellen van de nieuwste ontwikkeling op elk gebied van de 
techniek. De Octrooiraad zelf heeft alleen tot taak bij 
het nieuwheidsonderzoek van octrooiaanvragen inlich
tingen te geven over hetgeen bekend is. Daarnaast kan de 
industrie een onderzoek in het technische documentatie
materiaal van de Octrooiraad doen instellen door het 
Nederlands Instituut voor Documentatie en Registratuur 
of het Internationaal Octrooi Instituut („Institut Inter
national des Brevets").1) Het N.I.D.E.R. is gevestigd aan 
de Bezuidenhoutseweg 43 te 's-Gravenhage en heeft als 
telefoonnummer 070 - 24 54 80. Het I.I.B. is gevestigd 
aan de Nieuwe Parklaan 97, eveneens te 's-Gravenhage 
(tel. 070 - 24 54 77). De Octrooiraad ontvangt door ruil 
en aankoop een grote hoeveelheid octrooischriften en 
andere technische litteratuur en een belangrijk deel van 
zijn werk is gewijd aan het klasseren van deze litteratuur. 

Hier volgt een opgave van de octrooischriften, die op 
31 december 1968 aanwezig waren in de bibliotheek van 
de Octrooiraad, Willem Witsenplein 6 te 's-Gravenhage, 
telefoon nr 070 - 24 53 20. 

Eerste ; 

Australië . . . 1 (1904) 282.787 

België 331.376 (1926) 573.1002) 
620.001 676.0002) 

Bondsrepubliek 
Duitsland 

Patente. . . . 1 (1877) 977.723 
Auslege-

schriften. . . 1.000.001 (1957) 1.280.170 
Auszuge aus 
den Gebrauchs-
mustern . . . 1.895.601 (1964) 

Bulgarije . . . 1 (1961) 12.186 

Canada . . . . 453.746 (1949) 792.900 

Denemarken. . 1 (1895) 110.050 
aanvragen . . 111.001 (1968) 111.520 

Duitse Demo-
kratische Rep. 
Uittreksels . . 1 (1952) 48.171 
Patente. . . . 26.000 (1964) 64.808 

Finland . . . . 19.872 (1944) 36.828 
Aanvragen . . 40.001 (1968) 40.450 

Frankrijk 
Brevets. . . . 1 (1791) 302.562 (1900) 

317.502 (1902) 1.522.900 
Additions . . 1 (1902) 91.200 
Médicaments . 1 (1961) 5.300 
Médicaments 
additions. . . 1 (1961) 162 

!) Zie „De Octrooiraad en het Merkenbureau in 1956" = 
de „Algemene opmerkingen" van het „Verslag der werkzaam
heden van het Bureau voor de industriële eigendom over het 
jaar 1956" in „Bijblad bij De Industriële Eigendom" 1957, 
blz. 88-90. 

2) Uittreksels van nrs 75.800 (1887) — 663.329 in „Recueil 
des brevets d'invention". 
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Eerste aanwezige nr Laatste ontvangen nr Eerste aanwezige nr Laatste ontvangen nr 

Gr.-Britannië 1 (1617) 1.130.250 Polen 1 (1924) 56.033 

Hongarije . . 53.771 (1911) 154.590 Roemenië . . . 40.380 (1957) 50.850 

Ierland . . . 10.001 (1929) 27.923 Sovj et-Unie . . 1 (1897) 
109.000 (1957) 

26.525 (1914)3) 
220.122 

India . . . . 73.093 (1963) 101.1303) 

Italië . . . . 158.965 (1926) 700.0003) 
Tsj .-Slowakije . 461 (1919) 

11.601 (1923) 
11.600 (1923)3) 

126.800 
Japan Ver. St. v. Am. 
Octrooien . 174.801 516.000 Patents. . . . 1.326.899 (1920) 3.381.3025) 

(27.2.1948) Reissues . . . 14.785 (1920) 26.3846) 
Aanvragen . 1 (1950) 24.040 (1968) Plants . . . . 1 (1931) 2.810 

Luxemburg . 27.767 (1945) 54.9133 Zweden . . . . 
Aanvragen . . 

1 (1885) 
300.001 (1968) 

222.055 
304.588 

Nederland 
Octrooien . 1 (1913) 

120.001 
114.043 
125.4874) 

Zwitserland . . 1 (1888) 461.405 
1 (1913) 

120.001 
114.043 
125.4874) 

1 (1888) 

Aanvragen . 1 (1912) 303.0594) 3) Onvolledig. 
6.400.001 (1964) 6.809.300 (1968)4) 4) Niet doorlopend. 

Noorwegen . 9.101 (1901) 113.529 
B) Uittreksels van nrs 122.304 (1872) — 3.408.656 in de 

Aanvragen . 115.001 (1968) 115.730 „Official Gazette". 
6) Uittreksels van nrs 4.687 (1872) -- 26.481 in de „Of-

Oostenrijk. . 1 (1899) 266.800 ficial Gazette (Reissues)". 

B O E K A A N K O N D I G I N G E N 

Trademark Problems in Acquisitions and Mergers. 
Verenigde Staten van Amerika, New York, 
The United States Trademark Association, 
1967/1968, 109 blz. 

De U.S. Trade Mark Association (USTA) behandelt 
op haar jaarlijkse forums actuele en belangrijke onder
werpen op merkengebied. In 1967 waren aan de orde 
handelsmerkproblemen bij verwerving en bij fusie. Ver
schillende onderwerpen op dit gebied worden dan ingeleid 
door een spreker, waarna een discussie volgt. 

Onderstaande lijst geeft een overzicht van de sprekers 
en de door hen behandelde onderwerpen: 

CHARLES H. HARFF 
Corporate Acquisitions Problems 

CHARLES A. SCHARF 
Tax Aspects 

LELAND L. CHAPMAN 
Corporate Policy Decisions 

SlGMUND TlMBERG 
Antitrust Considerations 

NATHANIEL G. SIMS 
Marketing Policy Decisions 

DAVID B. MILLER 
Communications — Internal and 
External 

ROBERT B. WHTTTREDGE 
Technical Trademark Questions — 
Domestic 

GABRIEL M. FRAYNE 
Technical Trademark Questions — 
International 

Het zal duidelijk zijn, dat het leeuwendeel der inlei
dingen typisch betrekking heeft op het Amerikaanse Mer
kenrecht, doch GABRIEL M. FRAYNE behandelt het pro
bleem van overdracht van merken en de overgang van 
merken bij fusies in internationaal verband. 

In een aanhangsel wordt nog de kwestie behandeld van 
handelsmerken op de beeldbuis. 

Een index verhoogt de waarde van dit keurig uitge
voerde boekje. 

DAV. 

United States Department of Commerce, Technological 
Innovation: lts Environment and Management. 

Washington, D.C., 20402, Superintendent of 
Documents, U.S. Government Printing Of
fice, jan. 1967, 91 blz. A4. Prijs $ 1,25. 
(Bibliotheek Rijksnijverheidsdienst, afdeling 
documentatie, litteratuuronderzoek, informa
tie, Willem Witsenplein 6, 's-Gravenhage, 
telefoon (070) 245320 : 515 en aldaar ge
rubriceerd onder UDC, 3 47.77 (73).) 

In 1964 gaf de President van de Verenigde Staten van 
Amerika het Department of Commerce de opdracht 
nieuwe wegen te zoeken om kennisoverdracht van nieuwe 
technische ontwikkelingen te bespoedigen en te vergroten. 
De bijdrage die de regering zelf in deze kon leveren, is 
dat zij het klimaat waarin deze kennisoverdracht moet 
plaats vinden tracht te verbeteren en voor dit doel stelde 
zij een forum samen, dat tot taak had na te gaan welke 
maatregelen genomen moesten of konden worden om die 
klimaatsverbetering te bewerkstelligen. Dit forum, onder 
voorzitterschap van ROBER CHARPIE, heeft zijn bevindin
gen, vergezeld van conclusies en een 17-tal aanbevelingen 
aan de regering, samengevat in het hierboven geciteerde 
boekje, een boekje dat door de verrassende resultaten 
waartoe het panel soms kwam, het lezen alleszins 
waard is. 

Wij citeren enkele uitspraken die een ieder, die daarin 
geïnteresseerd is, zeker zullen aanspreken: het zijn voor
namelijk de kleinere firma's en de kleine (onafhankelijke) 
uitvinders die verantwoordelijk zijn voor een aanzienlijk 
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percentage van de belangrijkste uitvindingen en vernieu
wingen in deze eeuw. Van de belangrijke uitvindingen, 
gedaan tussen 1946 en 1955, was 2 /3 afkomstig van 
kleinere bedrijven en uitvinders. Van 13 vernieuwingen in 
de Amerikaanse staalindustrie gedurende de laatste 10 
jaren waren er 4 afkomstig van Europese firma's, 7 van 
onafhankelijke uitvinders en niet één van de staalindustrie 
zelf. 

Wat het klimaat betreft: stimulerend op uitvinders 
werkt de aanwezigheid van technische en/of wetenschap-

G.R.U.R., Auslands- und Internationaler Teil 1965. 

Mijn blijmoedige verzekering in begin 1965 aan de 
Redactie van het B.I.E. om op korte termijn de bespre
king van G.R.U.R. Ausland weer nieuw leven in te blazen, 
zal, gezien het tijdstip, waarop U dit leest, niet ernstig 
meer genomen worden. Wellicht heeft het lange uitblijven 
van mijn bespreking de lezers van het Bijblad ertoe ge
bracht G.R.U.R. zelf ter hand te nemen. In dat geval 
meen ik, dat eerder goed dan kwaad is gedaan, omdat 
laatstgenoemd tijdschrift niet alleen uitmunt door omvang 
maar ook door de kwaliteit. Hoe dit alles ook zij, voor 
diegenen die gewacht hebben, doe ik mijn toezegging ge
stand. 

Alle artikelen e tc , die in 1965 hun weg naar G.R.U.R. 
Ausland hebben gevonden te bespreken of zelfs maar te 
noemen is onmogelijk. De omvang van G.R.U.R. dwingt 
tot een keuze. 

De toetreding van de Sowjet-Unie tot het Unieverdrag 
•—• vide blz. 201 — is ongetwijfeld één van de belang
rijkste gebeurtenissen op het gebied van de Industriële 
Eigendom in 1965 geweest. De, deze toetreding aankon
digende, vertegenwoordiger van de Sowjet-Unie op de 
conferentie te Genève in maart 1965 over het zoge
naamde uitvinderscertificaat („certificat d'auteur d'in-
vention"), heeft tegelijk met deze aankondiging — blz. 
362 e.v. — een korte uiteenzetting gegeven over de 
mogelijkheden voor buitenlanders om door middel van 
een uitvinderscertificaat of van een octrooi bescherming 
voor hun uitvindingen in de Sowjet-Unie te verkrijgen. 
Hij sprak de verwachting uit, dat op korte termijn een 
oplossing zal worden gevonden voor de aanpassing van 
het Unieverdrag aan dit certificaat — PFANNER, Erfinder-
bescheinungen und ihre internationale Anerkennung, blz. 
483 — is nader op dit onderwerp ingegaan. Het uitvin
derscertificaat, dat men niet alleen in de Sowjet-Unie 
maar o.a. ook in Bulgarije en Polen kent, onderscheidt 
zich in de eerste plaats van een octrooi hierin, dat het aan 
de rechthebbende geen uitsluitende rechten om de uit
vinding te exploiteren toekent. De exploitatierechten val
len de Staat toe, die ook het octrooi verwerft, terwijl de 
uitvinder een aanspraak krijgt op een vergoeding van de 
Staat, welke vergoeding voor de burgers van het land zelf 
naast geld ook uit andere voordelen — bijv. meer woon
ruimte of vakantie — kan bestaan, en waarvan de hoogte 
afhankelijk is van het nut dat de uitvinding afwerpt. 

De uitvinder heeft in principe het recht te kiezen 
tussen een octrooi dan wel een uitvinderscertificaat. Dit 
keuzerecht bestaat echter niet indien of de uitvinder in 
dienst van de Staat is en de uitvinding betrekking heeft 
op de hem opgedragen arbeid — vgl. art. 10 Octrooiwet 
—, of de uitvinding op zekere terreinen van het econo
mische leven betrekking heeft. In beide gevallen kan de 
uitvinder alleen een uitvinderscertificaat verlangen. Dui
delijk zal zijn, dat door voormelde eerste uitzondering het 
keuzerecht van de inwoners van de desbetreffende landen 

pelijke bronnen als Technische Hogescholen, Universitei
ten, bibliotheken, alsmede het beschikbaar zijn van kapi
taal door middel van bankiers, ondernemings- en ont-
wikkelingscredieten. 

Wij kunnen dit boekje, welks inhoud zonder enige 
twijfel ook voor Nederland zijn waarde houdt, ter lezing 
warm aanbevelen. 

's-Gravenhage, 11 december 1968. 
Dr E. F. J. JANETZKY. 

slechts theoretisch bestaat. Aangezien de Staat in de com
munistische landen in het algemeen gesproken de enige 
ondernemer is, zal de buitenlandse octrooihouder, die in 
deze landen de door zijn octrooi beschermde werkwijze 
of voortbrengsel wil laten toepassen resp. vervaardigen, 
op deze Staat als licentiehouder zijn aangewezen. Verder 
is nog een verschil, dat voor uitvinderscertificaten geen 
maar voor octrooien wel taxen verschuldigd zijn. 

Speciaal voor de prioriteitskwesties is het van belang, 
dat het uitvinderscertificaat een door het Unieverdrag 
erkend recht van Industriële Eigendom wordt. Basis voor 
genoemde conferentie in 1965 was een voorstel van de 
BIRPI voor een nieuw art. 4 I waarin een aanvrage om 
een uitvindercertificaat wordt erkend als prioriteitsstuk 
voor octrooiaanvragen en omgekeerd. Deze gelijkschake
ling van octrooi- en uitvinderscertificaataanvragen voor 
de prioriteit geldt alleen voor die landen met een uitvin
derscertificaat, die in principe voormeld keuzerecht aan 
de uitvinder toekennen. Een aantal Oost-Europese landen 
stelden voor octrooien en certificaten zonder meer gelijk 
te stellen en dit te bewerkstelligen door in artikel 1, lid 2 
van het Verdrag „les brevets d'invention" te vervangen 
door „les inventions" en in de opsomming in lid 4 van dit 
artikel de uitvinderscertificaten op te nemen. Tegen dit 
laatste voorstel rees vooral het practische bezwaar, dat de 
verdere tekst van het Verdrag dit niet toelaat — vgl. 
art. 5; de dwanglicenties —. Uiteindelijk werd overeen
stemming bereikt over de tekst van het voor te stellen 
nieuwe art. 4 I. Deze tekst is op de conferentie in 1967 te 
Stockholm, zij het met enige niet essentiële wijzigingen, 
aanvaard. PFANNER vermeldt tot slot, dat de conferentie 
van 1965 gekenmerkt werd door een sfeer van wederzijds 
vertrouwen tussen de deelnemers uit „Oost en West". 

Nu de Sowjet-Unie tot het Unieverdrag is toegetreden, 
is het van nog meer belang te weten, welke maatstaven 
in de Sowjet-Unie voor nieuwheid worden aangelegd — 
vide VON FÜNER, Der Neuheitsbegriff im sowjetischen 
Erfinderrecht, blz. 65 e.v. —. Voor de octrooieerbaarheid 
van een uitvinding in de Sowjet-Unie is ten eerste abso
lute, d.w.z. over de gehele wereld, nieuwheid vereist. Als 
nieuwheidsschadelijk materiaal voor uitvindingen noemt 
de Wet op Uitvindingen, Ontdekkingen en Rationalise
ringsvoorstellingen van 1959 — § 35 — o.a. oudere 
(„sowjetische") octrooi- en uitvinderscertificaataanvra
gen. VON FÜNER leidt uit de literatuur — DOZORZEW — 
af, dat daarbij niet ter zake doet of deze aanvragen al dan 
niet openbaar gemaakt zijn. Ook oudere aanvragen, die 
om welke reden dan ook, de eindstreep van de openbaar
making niet hebben genaaid, behoren tot de bekende 
stand van techniek. Hiertegen heeft VON FÜNER bezwaar, 
omdat voormelde aanvragen evenals onder de Neder
landse octrooiwet vóór 1964 tot op het moment van de 
openbaarmaking geheim zijn. Het vermoeden van VON 
FÜNER, dat in de praktijk wel dezelfde regel als in het 
Duitse recht zal gelden — oudere niet openbaargemaakte 
aanvragen zijn niet nieuwheidsschadelijk maar moeten 

T I J D S C H R I F T B E S P R E K I N G 
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als een ouder recht worden aangemerkt — is waarschijn
lijk voor VON FÜNER de vader van een niet haalbare 
gedachte, omdat uit zijn artikel blijkt, dat niet alleen 
openbare maar ook geheime toepassing, zelfs indien deze 
in het buitenland plaats vindt, aan de verlening van een 
octrooi en/of uitvinderscertificaat in de weg staat, en dat 
aan de nieuwheid in de Sowjet-Unie bijzondere strenge 
eisen gesteld worden. De Wet van 1959 eist niet alleen 
nieuwheid maar ook uitvindingshoogte — wezenlijke 
nieuwheid —, maar in de praktijk gaat men niet zover, 
dat alleen een werkelijk geniale of pionieruitvinding oc
trooieerbaar is. Ook een relatief kleine, doch op zichzelf 
nuttige vooruitgang, die niet zonder-meer voor de door
snee vakman voor de hand lag, kan wezenlijk nieuw zijn. 

Over de bescherming, die octrooien en merken van 
buitenlanders genieten in Hongarije, dat inmiddels is aan
gesloten bij het Unieverdrag van Parijs (Lissabonse tekst) 
en de Overeenkomst van Madrid en uit dien hoofde voor 
een gelijkstelling van de rechten van buitenlanders ten 
opzichte van de rechten van Hongaren dient te zorgen, 
heeft VIDA een artikel geschreven — blz. 68 —. In 1948 
en 1949 zijn in Hongarije resp. de Merkenwet en de Oc-
trooiwet vrij ingrijpend gewijzigd. Belangrijke verande
ringen zijn onder meer nieuwheidsonderzoek bij de oc
trooiverlening — octrooiverlening mogelijk bij een uit
vinding, die vooruitgang betekent en economisch uitvoer
baar is — en bij merkinschrijving onderzoek of het merk 
onderscheidend vermogen heeft en of geen ontoelaatbare 
overeenstemming met reeds ingeschreven merken bestaat. 
Deze onderzoeken worden uitgevoerd door het „Erfin-
dungsamt" — aanvraagafdeling en afdeling van beroep 

— met appel bij een speciale kamer van de Rechtbank te 
Budapest. Deze Kamer is daarnaast ook de rechter in 
eerste instantie voor alle geschillen op het terrein van de 
industriële eigendom, waarbij het hoger beroep wordt be
handeld door een speciale kamer van het Hoogste ge
rechtshof. Een speciale rechtsgang, die in Nederland niet 
bestaat maar wel zijn voorvechters heeft. In zeer bijzon
dere gevallen kan men ook bij de speciale kamer van het 
Hof terecht indien octrooi door de Rechtbank in appel 
geweigerd is. Aan de hand van een uitspraak van het Hof 
—• Rechtbank heeft ten onrechte het verzoek om uitstel 
van buitenlandse aanvrager teneinde van appelmemorie 
te kunnen aanvullen verworpen en de aanvraag afgewezen 
— wijst VIDA erop, dat te starre handhaving van de letter 
van de wet niet wordt toegelaten. De bepaling van het 
bedrag, dat degene, die een dwanglicentie heeft gekregen, 
moet betalen, geschiedt niet door de Octrooiraad maar 
door de rechter. De rechtspraak op het terrein van het 
merkenrecht is vooral van belang omdat Hongarije is 
aangesloten bij de Overeenkomst van Madrid. Erkenning 
van driedimensionale merken is in principe niet uitge
sloten. Doorzetting van tekens, waaraan in eerste instan
tie geen onderscheidend vermogen wordt toegekend — 
bijv. combinaties van alleen cijfers of letters — is moge
lijk. Anderzijds kunnen merken hun onderscheidend ver
mogen verliezen en kan op die grond vernieuwing van de 
inschrijving geweigerd worden — Bakelit en Cellophane 
—. Dictaphon daarentegen was een merk gebleven, om
dat dicteerapparaten in de jaren 1949 t / m 1959 niet 
door Hongarije waren geïmporteerd of vervaardigd. Bij 
de rechtspraak vermeld t.a.v. de vraag of ontoelaatbare 
overeenstemming bestaat, valt op dat de rechter deze 
vraag niet snel bevestigend beantwoordt. Geen overeen
stemming aangenomen bij Epsamon tegenover Ersacon, 
Novadrin tegenover Navatropin, Tetran tegenover Tetra-
litten en Tatra tegenover Dutra. 

Van Oost- naar West-Europa overstappend begin ik 
met KOCH en FROSCHMAIER — Patentgesetz und Terri-
torialitatsprinzip im gemeinsamen Markt, blz. 121 —, 
die stellen dat het EEG-verdrag verandering heeft ge

bracht in het territoriale karakter van een octrooi, indien 
de octrooien voor dezelfde uitvinding in verschillende 
EEG-landen in één hand zijn. De vroeger algemeen aan
vaarde regel, dat ook in een dergelijk geval derden van 
de octrooihouder voor ieder land apart toestemming 
moesten hebben om het geoctrooieerde voortbrengsel in 
het desbetreffende land in het verkeer te brengen, geldt 
huns inziens niet meer. Handhaving van deze regel, die 
het de houder van corresponderende octrooien in de EEG-
landen mogelijk maakt de interstaat handel tegen te wer
ken en zelfs helemaal onmogelijk te maken, komt in strijd 
met het grondprincipe van het EEG-verdrag. KOCH en 
FROSCHMAIER motiveren hun standpunt met het argument 
dat een octrooi een beloning is voor het doen en het open-
baarmaken van een uitvinding. Deze beloning incasseert 
de octrooihouder, wanneer het geoctrooieerde voortbreng
sel voor de eerste maal in het verkeer wordt gebracht. 
Algemeen geldt in de EEG-landen, dat indien het voort
brengsel eenmaal rechtmatig in het desbetreffende land 
in het verkeer is gebracht, de bevoegdheden van de oc
trooihouder m.b.t. de aan hem verleende exclusieve rech
ten geëindigd zijn — vide art. 30 lid 2 Ned. Ow. —. De 
houder van de corresponderende octrooien heeft de ge
meenschap niet met eenzelfde aantal uitvindingen als bij 
octrooien bezit verrijkt maar slechts met één uitvinding. 
Uit dien hoofde is het logisch in een dergelijk geval de 
houder van de corresponderende octrooien ook slechts 
éénmaal het recht op een beloning te geven en op grond 
van het EEG-verdrag ervan uit te gaan. dat éénmaal 
rechtmatig in het verkeer gebracht in één van de EEG-
landen ook geldt voor die EEG-landen, waar corres
ponderende octrooien in handen zijn van dezelfde octrooi
houder. M.a.w. het EEG-verdrag heeft de regel, dat de 
bevoegdheden van de octrooihouder op grond van zijn 
octrooi zijn uitgeput, indien het geoctrooieerde voort
brengsel rechtmatig in het verkeer is gebracht, van het 
nationale terrein uitgebreid tot het EEG-terrein. Ter 
ondersteuning van hun opvatting doen KOCH en FROSCH
MAIER niet alleen een beroep op de grondgedachte maar 
ook op de artt. 85 en 86 van het EEG-verdrag. Hand
having van de oude territorialiteitsleer zou met deze be
palingen in strijd zijn. Bij een overdracht van één of meer 
van de corresponderende octrooien waardoor er in plaats 
van één, meer octrooihouders zijn gekomen, geldt echter 
nog het oude territorialiteitsprincipe. Een logisch gevolg 
van deze opvatting is, dat men het criterium „één octrooi
houder" ruim uitlegt en men daarvoor niet eist dat 
sprake is van een juridisch zelfstandige, maar van een 
economisch zelfstandige persoon of onderneming. Aan 
het slot van hun artikel gaan KOCH en FROSCHMAIER na 
in hoeverre de houder van corresponderende octrooien 
aan een licentienemer een exportverbod mag opleggen. 
Zij komen daarbij tot de conclusie, dat dit verbod toe
laatbaar is zolang het alleen voor de licentienemer en 
niet voor zijn afnemers geldt en zolang de octrooihouder 
niet een, gezien art. 85 lid 1 verdrag te hoge beloning 
incasseert. 

Zowel MONNET — blz. 302 e.v. — als WAS blz. 609 — 
hebben het standpunt van KOCH en FROSCHMAIER be
streden. MONNET stelt, dat een octrooi een uitsluitend 
recht is, dat door de Staat wordt verleend, en dat het 
EEG-verdrag de bevoegdheden van de aangesloten Staten 
op dit punt onaangetast heeft gelaten. Door de theorie 
van KOCH en FROSCHMAIER wordt a.h.w. inbreuk gemaakt 
op de bevoegdheden van de souvereine Staten om ieder 
voor hun eigen territoir uitsluitende rechten te verlenen. 
Dit is alleen mogelijk, indien het EEG-verdrag uitdruk
kelijk hierin had voorzien. Nu dit niet het geval is, heeft 
het EEG-verdrag niets in de bestaande situatie gewijzigd. 
T.a.v. de beloningstheorie en het principe éénmaal recht
matig in het verkeer gebracht, blijft rechtmatig in het 
verkeer gebracht, stelt MONNET dat men deze niet van 
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het nationale naar het EEG-vlak mag overhevelen, omdat 
de ratio van deze regels hierdoor geweld wordt aange
daan. Verder wijst hij erop, dat de theorie van KOCH en 
FROSCHMAIER, ook indien deze duidelijk in het EEG-
verdrag zou worden vastgelegd, slecht te rijmen is met het 
Unieverdrag en wel speciaal, indien de houder van de 
corresponderende octrooien niet een onderdaan van één 
van de EEG-landen is. WAS keert zich in de eerste plaats 
tegen het uitgangspunt van KOCH en FROSCHMAIER, dat 
men het octrooi moet zien als een gerechtvaardigde be
loning voor het openbaarmaken van een uitvinding en der
halve de octrooihouder, die éénmaal bij het eerste in het 
verkeer brengen de beloning heeft ontvangen, gekregen 
heeft wat hem toekomt. Hij wijst in dit verband o.a. op 
het feit, dat het recht van voorgebruik niet in dit systeem 
past. WAS stelt dat men de ratio van octrooiverlening 
moet zien in de mogelijkheid door middel van octrooien 
een ordening van de (verschillende) markten te krijgen, 
omdat hierdoor de investering van risicodragend kapitaal, 
dat men voor verdere ontwikkeling moet hebben, be
schermd wordt. Het te beschermen risico ligt volgens WAS 
niet zo zeer in het research- maar in het produktie- en in 
het verkoopstadium. 

Het U.S. Suprème Court heeft in de zaak Brulotte -
Thijs — blz. 428 — beslist, dat misbruik van recht op
levert de bepaling in een licentiecontract, dat ook na af
loop van een octrooi nog een licentievergoeding verschul
digd is — Thijs, die een door een aantal octrooien be
schermde machine had verkocht, had naast de verkoop
prijs een jaarlijks te betalen vergoeding voor het gebruik 
van de machine bedongen, die ook verschuldigd was, 
nadat de octrooien waren geëindigd. Aan deze beslissing 
ligt de regel ten grondslag, dat ongeacht welke juridische 
constructie men kiest iedere poging om de in de Wet 
vastgestelde tijdsduur van een octrooi te verlengen in 
strijd is met de Octrooiwet. MAIER, die dit arrest be
handelt, — blz. 406 — stelt allereerst het probleem aan 
de orde in hoeverre een octrooihouder gerechtigd is bij 
de verkoop van een geoctrooieerde machine bepaalde 
voorwaarden m.b.t. het gebruik van de machine te stellen. 
Gelet op de rechtspraak komt hij tot de conclusie, dat 
de octrooihouder hiertoe het recht heeft, indien deze voor
waarden erop gericht zijn om hem een beloning te geven, 
waarop hij gezien zijn door het octrooi beschermde uit
vinding aanspraak kan maken. Hebben dergelijke voor
waarden echter tot gevolg, dat aan de koper van de 
machine verplichtingen t.a.v. het gebruik worden opge
legd, die met de uitvinding waarvoor het octrooi is ver
leend niets te maken hebben, dan is sprake van misbruik 
van octrooirecht. Deze lijn verder doortrekkend meent 
MAIER dat het U.S. Suprème Court terecht heeft beslist, 
dat de Thijs naast de verkoopprijs wel een jaarlijkse ver
goeding voor het gebruik van de machine mocht be
dingen, zolang de octrooien van kracht waren. Uit anti-
kartelrechtelijk oogpunt bezien, acht MAIER de uitspraak 
speciaal van belang voor de zogenaamde „Packetlicen-
ces", waarbij onder een aantal op verschillende tijdstip
pen eindigende octrooien een altijd even hoge licentie
vergoeding is bedongen, die betaald moet worden, zolang 
nog één octrooi van kracht is. Kartelrechtelijk zijn, al
thans waren, deze „packetlicences" geoorloofd, zolang 
zij vrijwillig — d.w.z. de octrooihouder stelt de licentie
nemer niet voor de keus een licentie voor alle octrooien 
of geen licentie — waren afgesloten. MAIER echter acht 
de kans niet uitgesloten, dat op grond van voormelde be
slissing van het Suprème Court vrijwillig afgesloten 
„packetlicences" met een altijd even hoge licentievergoe
ding ongeldig zullen worden verklaard wegens misbruik 
van octrooirecht zonder dat zoals vroeger gebruikelijk 
was, voor nietigverklaring eerst moet worden aangetoond, 
dat deze licenties op ongeoorloofde wijze de mededinging 
beperken. 

L E BLANC — blz. 74 e.v. — behandelt aan de hand van 
recente jurisprudentie de toelaatbaarheid van territoriale 
beperkingen in merkenlicenties in de U.S.A. bezien vanuit 
de kartelrechtelijke kant. Daarbij bestrijdt hij de opvatting 
van het Ministerie van Justitie, dat uit uitspraken van het 
Suprème Court zou volgen, dat al dergelijke beperkingen 
op zichzelf reeds ongeoorloofd zouden zijn. Op grond van 
recente jurisprudentie stelt hij, dat op het doel en de 
achtergronden van de licentie gelet dient te worden. Al
leen indien de licentie in zijn geheel genomen gericht is 
op een monopolistische marktverdeling, zijn uit dien 
hoofde ook de territoriale beperkingen zonder meer on
geoorloofd. Indien echter de territoriale en ook eventueel 
andere beperkingen, die in de licentie zijn opgenomen, 
beogen om tot een marktverdeling te komen, waardoor 
het partijen gezamenlijk mogelijk wordt om in de concur
rentie met anderen op de totale markt een rol te gaan 
spelen, zijn dergelijke — derhalve ook de territoriale be
perkingen wel degelijk geoorloofd. In dit verband noemt 
L E BLANC voorbeelden van het samenwerken van een 
aantal kleine ondernemingen, die het ieder op zichzelf 
niet lukt op nationaal niveau een rol te spelen, maar die 
door samenbundeling van hun krachten in staat zijn door 
research, reclame, etc. de grote, op nationaal niveau 
werkende, ondernemingen te gaan beconcurreren. In der
gelijke gevallen kan het zelfs de plicht zijn van de licen
tiegever — bijv. de door de licentienemers — kleine on
dernemingen — opgerichte, overkoepelende onderneming 
— de kwaliteit van de onder het merk door de licentie
nemers te verhandelen produkten te controleren, de licen
tienemers bindend voor te schrijven grondstoffen uit een 
bepaalde bron te betrekken etc. en tevens het gebruik van 
het merk territoriaal te beperken. L E BLANC meent dan 
ook, dat de rechtspraak van het Suprème Court, waarop 
de Justitie een beroep doet, maar die geen betrekking 
heeft op gevallen van samenwerking als door hem aan
gehaald, geen bewijs zijn voor voormelde opvatting van 
Justitie. 

In Zwitserland is in 1964 de nieuwe „kartelwet" — 
vide GRÜBEL, blz. 238 — in werking getreden. Gezien 
het feit, dat in Zwitserland kartels niet alleen op het 
terrein van fabrikanten en grossiers maar ook op het 
terrein van de kleinere detaillisten zeer veel voorkwamen 
terwijl bovendien het Bundesgericht in 1960 in een zeer 
principiële uitspraak ten aanzien van het principe van de 
boycot heeft beslist, dat het recht van een afnemer op 
levering enerzijds en het recht van de leverancier om 
levering te weigeren anderzijds volkomen gelijkwaardige 
rechten zijn, is het begrijpelijk, dat de Zwitserse Kartelwet 
niet uitgaat van het principe, dat het kartelsysteem op 
zichzelf reeds ongewenst is en via de wet bestreden dient 
te worden. Uit dien hoofde is in de artikelen 4 en 5 van 
de wet een soort evenwichtsprincipe neergelegd, dat be
paalt, dat een kartel toelaatbaar is, indien de uitsluiting 
of hinder, die de concurrent in het economische verkeer 
van het kartel ondervindt, gerechtvaardigd wordt door het 
belang, dat de „kartellisten" bij het kartel hebben en de 
concurrentievrijheid in verhouding tot het nagestreefde 
doel niet bovenmatig wordt beïnvloed. GRÜBER stelt, dat 
dit in de praktijk ten aanzien van de verdeling van de 
bewijslast betekent, dat de van het kartel uitgeslotenen het 
nadeel, dat zij van het optreden van het kartel ondervin
den, dienen te bewijzen, terwijl de „kartellisten" zullen 
moeten waarmaken, dat zij bij het kartel een gerechtvaar
digd belang hebben. Dit zal ongetwijfeld leiden tot een 
zeer genuanceerd en casuïstisch optreden van de rechter. 
De wet, die kort is, bepaalt verder, dat er geen aan
meldingsplicht van de kartels bestaat, dat het uittreden 
niet door het heffen van boete's of daarmede te verge
lijken bepalingen bemoeilijkt mag worden en dat be
palingen, die inhouden dat geschillen tussen de organi
satie en de leden door een intern college moeten worden 
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berecht, niet geldig zijn. Optreden van de Staat tegen een 
kartel kan alleen succes hebben, indien een wanverhou
ding bestaat tussen het algemeen belang, dat door het 
optreden van het kartel wordt geschaad, en het belang, 
dat de kartellisten bij het door hen nagestreefde doel 
hebben. Art. 23 — het laatste artikel — bepaalt, dat de 
kartelwet niet ingrijpt op het terrein, dat geregeld wordt 
door de wetten betreffende de intellectuele eigendom. 

VANZETTI — Funktion und Rechtsnatur der Marke, 
blz. 128 e.v. — neemt als uitgangspunt voor de vraag wat 
de door het recht beschermde functie van een merk is de 
bewoordingen van de wet, waaruit volgt, dat een merk 
dient ter onderscheiding van de van het merk voorziene 
waar. Dit geldt niet alleen voor Italië maar ook andere 
landen — vide art. 3 van onze Merkenwet —. Deze on
derscheidende functie dient niet om een waarborg voor 
de kwaliteit van de waar te scheppen of om de waren op 
zichzelf te identificeren, maar om aan te geven, dat alle 
van hetzelfde merk voorziene waren uit dezelfde bron af
komstig zijn, waarbij irrelevant is of het publiek deze 
bron kent of niet. Dat het om de herkomst gaat, staaft 
VANZETTI met verwijzing naar de bepalingen uit de Itali
aanse merkenwet, die voor het bestaan van het recht op 
een merk verlangen, dat de rechthebbende een fabriek 
of handelsinrichting — een bron — bezit en die bij over
dracht van een merk tevens overdracht van deze bron 
eisen. Een bepaling, dat de rechthebbende op een merk 
dient in te staan voor een constante kwaliteit van de 
waar, kent de wet niet. 

Tegenover de door hemzelf verdedigde opvatting — 
merk is waarborg herkomst — stelt VANZETTI de leer, 
dat een merk (mede) een suggestieve functie heeft. Vol
gens deze leer gaat het publiek bij het kopen van de 
waar niet af op de prijs en de kwaliteit, maar op de in het 
merk gelegen aantrekkingskracht, die het uit zichzelf heeft 
of door intensieve reclame gekregen heeft. Het merk ver
koopt a.h.w. op eigen kracht de waar en daarin is de 
waarde van het merk gelegen. Deze waarde dient be
schermd te worden en uit dien hoofde is het noodzakelijk 
de suggestieve functie van een merk te erkennen. Daarbij 
wordt een beroep gedaan op de wettelijke bepaling in 
Italië, die voor het ontstaan van het recht op een merk 
geen gebruik daarvan eist, en derhalve ook bescherming 
voor een merk verleent onafhankelijk van voormelde 
onderscheidende functie van een merk. De aanhangers 
van deze leer zien grote overeenstemming tussen een 
merk, een uitvinding en een auteursrechtelijk werk als 
geestelijke scheppingen en zijn dan ook van mening, dat 
de bepalingen uit de Merkenwet zoveel mogelijk analoog 
aan die uit de Octrooi- en/of Auteurswet moeten worden 
uitgelegd. 

VANZETTI, die erkent, dat een merk en zeker een door 
intensieve en goede reclame bekend geworden merk een 
van prijs en kwaliteit van de waar onafhankelijke sugges
tieve aantrekkingskracht op het publiek kan uitoefenen 
—• in de praktijk zullen factoren als prijzen en kwaliteit 
van de waar en aantrekkingskracht van het merk volgens 
hen alle tesamen een rol spelen —, ontkent echter, dat de 
suggestieve functie van een merk rechtens beschermd 
wordt of zou moeten worden naast of in plaats van de 
door het recht beschermde herkomstfunctie van een merk. 
Uitgaande van de herkomstfunctie worden de belangen 
van de rechthebbende op een merk immers reeds be
schermd tegen misbruik en verwarringsgevaar. Het op 
de wet gebaseerde argument voor de suggestieve leer —• 
recht op een merk kan ontstaan zonder gebruik — be
strijdt hij met de opmerking, dat het in dat geval om een 
uitzonderingsbepaling gaat, die van de opzet van de 
Merkenwet in zijn geheel te sterk afwijkt, om op deze ene 
afwijkende bepaling deze leer te kunnen baseren. Zwaar
tepunt van VANZETTI'S bestrijding is gelegen in de om
standigheid, dat naar zijn mening de suggestieve leer in 

strijd is met de belangen van alle bij de bescherming van 
een merk betrokkenen — de rechthebbende op het merk, 
de concurrent, het publiek etc. —, omdat uiteindelijk 
niemand er bij gebaat is, dat de keuze voor een zeker 
product alleen bepaald zou worden door het op dat 
product aangebrachte symbool — merk — en niet door 
de kwaliteit en de prijs van het product. Na vaststelling 
van de door het recht beschermde functie van een merk 
neemt VANZETTI het rechtskarakter van een merk onder 
de Ioupe. Hij stelt ten eerste, dat men zich in het verleden 
veel te weinig om het object van het recht heeft be
kommerd en men alleen op grond van het feit, dat aan de 
rechthebbende op een merk met uitsluiting van an
deren bepaalde bevoegdheden zijn toegekend, is gaan 
spreken van het eigendomsrecht op een merk. In de 
literatuur ontwikkelden zich de naam industriële eigen
dom voor het merken- en octrooirecht en de langzamer
hand algemeen aanvaarde leer, dat het recht op een merk 
behoort tot de onlichamelijke zaken, waarbij men wel 
bereid was om, op grond van de gebondenheid van het 
merk qua functie aan de herkomstbron van de gemerkte 
waren, te spreken van een onlichamelijke zaak met een 
accessoir karakter. VANZETTI tast deze theorieën in 
hun uitgangspunt aan door te stellen, dat een merk geen 
zelfstandige zaak is, indien men ten minste nog enige 
inhoud aan dit begrip wenst te geven. Een merk dient ter 
onderscheiding van waren en zonder waren om te onder
scheiden is een merk niets. Het object om een eigen
domsrecht of welk recht dan ook op te hebben ontbreekt. 
De samenvatting van het octrooi- en het merkenrecht 
onder de noemer industriële eigendomsrechten is his
torisch wellicht verklaarbaar, maar is geen argument om 
zuiver juridisch gezien een parallel te trekken tussen de 
bescherming van uitvindingen en de bescherming van 
onderscheidingstekens zoals merken. Bij de merkenrech-
telijke bescherming is het object niet een kenteken op 
zichzelf maar de door dat kenteken geïdentificeerde deel 
van de economische samenleving. Uiteindelijk komt VAN
ZETTI tot de oplossing, dat het recht op een merk een deel 
vormt van het recht op de waar, die door het merk wordt 
geïdentificeerd. Het object, dat door het merkenrecht 
wordt beschermd is, gezien de door het recht beschermde 
functie van het merk, de productiekern — de bron, de 
onderneming of een deel daarvan •—•, waaruit de van het 
merk voorziene waar afkomstig is. 

's-Gravenhage, 14 december 1968. 

Mr J. A. VAN ARKEL. 

V e r b e t e r i n g . 

Octrooigemachtigden-reglement. 

Het Besluit van 1 november 1968, Staatsblad nr 594, 
Bijblad I.E. 1968, blz. 292, tot wijziging van het Octrooi
gemachtigden-reglement, art. I onder E luidt als volgt: 

Artikel 5, aanhef, wordt gelezen: 
„Alvorens tot inschrijving in het register van octrooi

gemachtigden wordt overgegaan, legt de verzoeker in 
handen van de Voorzitter van de Octrooiraad de volgende 
eed of belofte af:". 

In verband hiermede luidt het nieuwe artikel 8, aanhef, 
van het Octrooigemachtigden-reglement, Bijblad I.E. 
1968, blz. 294, voortaan als volgt: 

„Alvorens tot inschrijving in het register van octrooi
gemachtigden wordt overgegaan, legt de verzoeker in 
handen van de Voorzitter van de Octrooiraad de volgende 
eed of belofte af:" 
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UNIE TOT BESCHERMING VAN DE INDUSTRIËLE EIGENDOM. Stand op 1 januari 1969. 

Landen 
Unie

verdrag *) 

Merken-
overeen-
komst 2 ) 

Modellen-
overeen-
koms t 3 ) 

Verdrag 
formaliteiten 
voor octrooi
aanvragen 4) 

Verdrag 
indeling van 
octrooien 6) 

Overeenkomst 
Internationaal 

Octrooi 
Inst i tuut6) 

A L G E R I J E 
A R G E N T I N I Ë 
A u s t r a l i ë 

P a p o e a en h e t v o o g d i j g e b i e d 
N i e u w - G u i n e a 
E i l a n d N o r f o l k 
Voogdijgebied Nauru 

B E L G I Ë 
Brazilië 
B U L G A R I J E 
C a n a d a 
C E N T R A A L A F R I K A A N S E R E P U 

B L I E K 
C e y l o n 
C O N G O ( B R A Z Z A V I L L E ) 
C U B A 
C Y P R U S 
D A H O M E Y 
D e n e m a r k e n en F a r - Ö e r -

e i l a n d e n 
Dominicaanse Republiek 
D U I T S L A N D ( B O N D S R E P U B L I E K ) . 
F i n l a n d 
F R A N K R I J K E N 

O V E R Z E E S E G E B I E D E N 
G A B O N 
G r i e k e n l a n d 
G R O O T - B R I T T A N N I Ë E N 

N O O R D - I E R L A N D 
S i n g a p o r e ' ) 
B A H A M A E I L A N D E N 

H A Ï T I 
H O N G A R I J E 
I E R L A N D 
I n d o n e s i ë 
I R A N 
I S R A Ë L 
I T A L I Ë 
I V O O R K U S T 
J A P A N 
K A M E R O E N 
K E N I A 
L A O S 
L i b a n o n 
L i e c h t e n s t e i n 
L u x e m b u r g 
M A D A G A S C A R 
M A L A W I 
M A L T A 
M A R O K K O 

sinds: 
1 mrt 1966 

10 febr. 1967 
5aug. 1907 

12 febr. 1933 
29 juli 1936 
19 juli 1936 
de aanvang 
de aanvang 
13 juni 1921 

1 sept. 1923 

19 nov. 1963 
29dec. 1952 

2 sept. 1963 
17 nov. 1904 
17 jan. 1966 
10 jan. 1967 

1 okt. 1894 
11 juli 1890 

1 mei 1903 
20 sept. 1921 

de aanvang 
29 febr. 1964 

2 okt. 1924 

de aanvang 
12 nov. 1949 
20 okt. 1967 

1 juli 
1 jan. 
4 dec. 
l o k t . 

16 dec. 
24 mrt 
de aanvang 
23 okt. 1963 
15 juli 1899 
10 mei 1964 
14 juni 1965 
19 nov. 1963 

1 sept 
14 juli 
30 juni 
21 dec. 

6 juli 
20 okt. 
30 juli 

sinds: sinds: sinds: 

"de aanvang* 27 juli 1929* 1 apr. 1965 

sinds: 

24 mei 1958 

1 aug. 1955 

sinds: 

10 juni 1949 

o 1 dec. 1922* 

°de aanvang* 

de aanvang* 

20 okt. 1930* 

1958 
1909 
1925 
1888 
1959 
1950 

o ljan 1909' 

°15okt. 1894* 

de aanvang 

1 okt. 1956 

ljuni 1955 

1 febr. 1962 

1 juli 1955 

ljuni 1955 

ljuni 1955 

1 mei 1966 
1 nov. 1958 

1 okt. 1957 

Idee. 1955 

1 aug. 1955 

12 jan. 1956 

1 aug. 1955 

16 nov. 1966 
1 febr. 1957 

10 juni 1949 

2 aug. 1965 

1924 
1933 
1922 
1963 
1964 
1967 
1917 

ol4 juli 1933* 
o 1 sept. 1924 

30 juli 1917* 

14 juli 1933* 

20 okt. 1930 

1 aug. 1957 10 juni 1949 

l j a n . 1956 
( Vervolg stand volgende bladzijde) 

' ) Het Unieverdrag van Parijs van 20 maart 1883 tot bescherming van de industriële eigendom is in werking getreden op 
7 juli 1884; het is laatstelijk herzien te Stockholm op 14 juli 1967, Bijblad I.E. 1967, blz. 203; deze Stockholmse tekst is nog niet 
in werking getreden. De voorlaatste herziening vond plaats te Lissabon op 31 oktober 1958; deze Lissabonse tekst is in werking 
getreden op 4 januari 1962 en gepubliceerd in LaPropriété industrielle (Bern) 1958, blz. 202, B.I.E. 1959, blz. 14 en Tractatenblad 1960, 
nr 13 en 1962, nr 70. 

De L I S S A B O N S E T E K S T geldt tussen de landen welke die tekst hebben bekrachtigd of daartoe zijn toegetreden ( g e s p a t i e e r d 
en KLEIN KAPITAAL gezet). Evenwel blijven voorlopig nog van kracht: 

de L o n d e n s e t e k s t , La Propriété industrielle (Bern) 1934, blz. 89, Recueil des traites (Société des Nations) 1938, blz. 17 
en Staatsblad 1948, nr I 539, blz. 3 en 41, tussen de voornoemde landen en de landen waar de Lissabonse tekst nog niet van 
kracht is ( g e s p a t i e e r d g e z e t ) ; 

de Haagse tekst, Staatsblad 1928, nr 196, tussen alle voornoemde landen en de landen waar noch de Lissabonse noch de 
Londense tekst van kracht is {cursief gezet); 

2) De Overeenkomst van Madrid van 14 april 1891 betreffende de internationale inschrijving van fabrieks- of handelsmerken 
is in werking getreden op 15 juli 1892; zij is o.a. herzien te Londen op 2 juni 1934, La Propriété industrielle (Bern) 1934, blz. 98 en 
Staatsblad 1948, nr I 539, blz. 25 en 58 en te Nice op 15 juni 1957, La Propriété industrielle (Bern) 1957, blz. 110, B.I.E. 1957, 
blz. 113 en Tractatenblad 1958, nr 75, 1959, nr 88 en 1967, nr 38; deze laatste tekst is in werking getreden tussen de landen die 
met een ° zijn aangegeven. Tussen deze landen en Vietnam en Yoegoslavië blijft voorlopig de Londense tekst gelden. 

De Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten waarop 
fabrieks- of handelsmerken betrekking hebben, is in werking getreden op 8 april 1961 en gepubliceerd in B.I.E. 1957, blz. 118, 
Tractatenblad 1958, nr 76 en 1959, n r89 ; zie ook 1967, nr 39. Zij is thans van kracht tussen de landen die meteen * zijn aangegeven, 

Nog niet in werking getreden is het Benelux-verdrag met eenvormige wet inzake de warenmerken, Brussel, 19 maart 1962, 
Tractatenblad 1962, nr 58. 
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(Vervolg Unie tot bescherming van de Industriële Eigendom, stand 1 januari 1969) 

Landen Unie
verdrag *) 

Merken-
overeen-
komst 2 ) 

Modellen-
overeen-
komst s ) 

Verdrag 
formaliteiten 
voor octrooi
aanvragen 4) 

Verdrag 
indeling van 
octrooien 5) 

Overeenkomst 
Internationaal 

Octrooi 
Instituuta) 

MAURETANIË 
M E X I C O 
M O N A C O 
Neder land 

Ned. Anti l len 
Suriname 

Nieuw-Zeeland 
West-Samoa 

N I G E R I A 
N O O R W E G E N 
OEGANDA 
Oostenrijk 7) 
OPPERVOLTA 
PHILIPPIJNEN 
Polen 
Portugal (met de Azoren en 

Madeira) 
RHODESIË 
ROEMENIË 
San Marino 
SENEGAL 
Spanje 
Syrië 
TANGANYIKA 8 ) 
TOGO 
T R I N I D A D EN TOBAGO 
TSAAD 
TSJECHOSLOWAKIJE 
Tunesië 
Turkije 
UNIE VAN SOC. SOWJET R E P U 

BLIEKEN 
URUGUAY 
Vat icaans tad 
Verenigde Arabische Repu

bliek (Egypte) 
VERENIGDE STATEN VAN 

AMERIKA 
AM. MAAGDEN-EILANDEN, AM. 
SAMOA, GUAM EN P U E R T O R I C O 

Viet-Nam 
YOEGOSLAVIË 
IJsland 
ZAMBIA 
Z U I D - A F R I K A 
Zweden 
Z W I T S E R L A N D 

sinds: 
de aanvang 

7 sept. 1903 
29 april 1956 
de aanvang 

1 juli 1890 
1 juli 
7 sept 

29 juli 
5 juli 
1 juli 

14 juni 
1 jan. 

19 nov. 
27 sept. 1965 
10 nov. 1919 

1890 
1891 
1931 
1964 
1885 
1965 
1909 
1963 

de aanvang 
1 april 1958 
6okt. 1920 
4mrt 1960 

21 dec. 1963 
de aanvang 

1 sept. 1924 
16 juni 1963 
10 sept. 1967 
14 mei 1908 
19 nov. 1963 
5okt. 1919 

de aanvang 
lOokt. 1925 

1 juli 1965 
18mrt 1967 
29 sept. 1960 

1 juli 1951 

30 mei 1887 

7 juli 1963 
de aanvang 
26 febr. 1921 

5 mei 1962 
1 april 1958 
1 dec. 1947 
1 juli 1885 

de aanvang 

sinds: 

°29 april 1956* 
° 1 mrt 1893* 

sinds: 

29 april 1956* 
de aanvang * 
de aanvang * 
de aanvang * 

sinds: 

l j u n i 1956 
l j un i 1956 
l j u n i 1956 

l j u n i 1955 

sinds: 

1 febr. 1956 
1 febr. 1956 
1 febr. 1956 

1 aug. 1955 

sinds: 

2 aug. 1960 
10 juni 1949 
10 juni 1949 
10 juni 1949 

ljan. 1909 

°31 okt. 1893* 

° 6 okt. 1920 
°25 sept. 1960 

°de aanvang * 

° 5 okt. 1919* 
°de aanvang * 

de aanvang 1 juli 1967 1 sept. 1967 

° 1 juli 1952 

de aanvang 
26 febr. 1921* 

°de aanvang * 

20 okt. 1930 

29 sept. 1960 

1 juli 1952 

de aanvang 

de aanvang * 

1 nov. 1956 1 nov. 1956 23 sept. 1955 

1 april 1966 

1 dec. 1957 
1 juli 1957 
l j a n . 1960 

1 juli 
l j a n . 

1957 
1967 1 jan. 1960 

3) De Overeenkomst van 's-Gravenhage van 6 november 1925 betreffende het internationale depot van tekeningen of modellen 
van nijverheid is in werking getreden op 1 juni 1928; zij is herzien te Londen op 2 juni 1934. De Londense tekst is in werking 
getreden op 13 juni 1939, gepubliceerd in La Propriété industrielle (Bern) 1934, blz. 104 en bekend gemaakt in Staatsblad 1948, 
nr I 539, blz. 34 en 67. 

De Aanvullende Akte van Monaco bij de Modellenovereenkomst, Londense tekst, is in werking getreden op 1 december 1962 
en gepubliceerd in B.I.E. 1962, blz. 12 en Tractatenblad 1962, nr 91. Zij is thans van kracht tussen de landen die met een * zijn 
aangegeven. 

Nog niet in werking getreden is de nieuwe tekst van 's-Gravenhage van 29 november 1960 van de Modellenovereenkomst, B.I.E. 
1961, blz. 14 en Tractatenblad 1961, nr 40. 

Evenmin reeds in werking getreden is het Benelux-Verdrag, Brussel, 25 oktober 1966, en de Eenvormige wet inzake teke
ningen of modellen van nijverheid, Tractatenblad 1966, nr 292. 

4) Europees Verdrag over de formaliteiten voor octrooi-aanvragen, Parijs, 11 december 1953, Recueil des traites (Nations Unies) 
deel 218, blz. 28, Propriété industrielle (Bern) 1954, blz. 21, B.I.E. 1954, blz. 24 en Tractatenblad 1954, nrs 102 en 165 en 1960, nr 14. 

6) Europees Verdrag over de internationale indeling van octrooien, Parijs, 19 december 1954, Recueil des traites (Nations Unies) 
deel 218, blz. 51, Propriété industrielle (Bern) 1955, blz. 3, B.I.E. 1955, blz. 29 en Tractatenblad 1955, nr 71 en 1956, nr 7 en 1966, nr 144. 

Nog niet in werking getreden is het Europese Verdrag over de eenmaking van bepaalde onderdelen van het octrooirecht, 
Straatsburg, 27 november 1963, Propriété industrielle (Genève) 1964, blz. 13, B.I.E. 1964, blz. 43, Tractatenblad 1964, nr 173. 

6) Overeenkomst betreffende de oprichting van een internationaal octrooibureau [genaamd Internationaal Octrooi Instituut, 
„Institut International des Brevets"], 's-Gravenhage, 6 juni 1947, Franse en Nederlandse teksten met Engelse vertaling in Recueil 
des traites (Nations Unies) deel 46, blz. 249, Franse tekst in La Propriété industrielle (Bern) 1949, blz. 105, B.I.E. 1948, blz. 79, Franse 
en Nederlandse teksten in Staatsblad 1949, nr J 296 en Tractatenblad 1960, nr 5. De herziene Haagse tekst van 16 februari 1961, 
B.I.E. 1961, blz. 59, Tractatenblad 1961, nr 73 en 1962, nr 48, is nog niet in werking getreden. 

') Vergelijk de officiële mededeling in B.I.E. 1960, blz. 138. 
8) Sinds 22 april 1964 met Zanzibar verenigd tot de Verenigde Republiek Tanzania. 

(Samengesteld o.a. met gegevens uit La Propriété industrielle 1968) . 


