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INHOUD VAN DEZE AFLEVERING: 

Officiële mededelingen. 
De Oekraïne bekrachtigt het Verdrag tot oprichting van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom. — San Marino 
en de tekst van Nice van de Merkenovereenkomst. •— Sluiting van het Bureau voor de Industriële Eigendom. — Personeel. — 
Benoeming van een buitengewoon lid. — Register van octrooigemachtigden. — Raad van Beroep inzake het toezicht op de 
octrooigemachtigden. 
Jurisprudentie. 
a. Rechterlijke beslissingen. 
1. Octrooirecht. 
Nr 32. Hoge Raad, 15 maart 1968, Nogepha/Squibb (in een kort geding is het aan het beleid van de rechter die over de 
feiten oordeelt overgelaten, of hij op een bewijsaanbod zal ingaan; het Hof was niet verplicht naast de de beslissing reeds 
dragende overweging de belangen van partijen en haar kansen in een bodemprocedure af te wegen). 
Nr 33. President Rechtbank Alkmaar, 15 mei 1968, Kooyman/Smit (gedaagde heeft een recht van voorgebruik; het stopzetten 
van de verdere ontwikkeling van de machine door gedaagde gedurende enige tijd (tien maanden of korter) wordt geacht een 
normale tijdelijke onderbreking van de technische ontwikkeling van de bedoelde machine door gedaagde te zijn, doch geen 
grond om aan te nemen, dat de ontwikkeling van de machine op een dood spoor was geraakt en mitsdien definitief gestaakt) 
(met noot DAV.). 

Nr 34. President Rechtbank Almelo, 28 juni 1968, H.A.F./Seydell (het verweer dat het kenmerk van het octrooi reeds 
eerdere toepassing had gevonden, verworpen, omdat eiseres aan haar eenmaal verleend octrooi rechten kan ontlenen, zolang 
niet het octrooi door de in de Wet neergelegde nietigheidsactie is vernietigd). 
Nr 35. President Rechtbank 's-Hertogenbosch, 16 september 1968, H.A.F./Hekkens (het verweer dat een eigenschap van de 
lasdoos reeds bekend was en dus niet meer voor octrooiverlening in aanmerking kwam, verworpen, omdat de Octrooiraad immers 
een vergissing kan hebben begaan en dit slechts kan leiden tot nietigverklaring van het octrooi volgens art. 51 Octrooiwet, doch 
niet aan de orde kan komen in een inbreukprocedure volgens art. 43 Octrooiwet). 
Nr 36. President Rechtbank Rotterdam, 16 juli 1968, Geigy/Schetselaar (het verweer dat de vordering nodeloos is ingesteld 
en voor enige dwangsom geen aanleiding bestaat daar gedaagde de verkoop van de onderhavige difenlybutazon onmiddellijk 
heeft gestaakt, verworpen, nu vaststaat, dat gedaagde inbreuk op het octrooi heeft gepleegd en eiseres wel degelijk belang heeft 
bij een onverwijlde, doeltreffende voorziening ter voorkoming van verdere inbreuken). 
Nr 37. President Rechtbank Utrecht, 11 april 1968, Begieco/T.B.S. (het bestaan van gerede twijfel aan octrooi-inbreuk door 
zekere producten brengt met zich mede, dat het in strijd is met de zorgvuldigheid, die de octrooi- of licentiehouder in het maat
schappelijk verkeer jegens de producenten van die producten behoort in acht te nemen, om aan afnemers van die producten 
exploiten als bedoeld in art. 43, 2 Octrooiwet te doen uitbrengen, aan hen circulaires van de ten processe bedoelde inhoud 
te zenden of op andere wijze soortgelijke mededelingen te doen). 
Nr 38. Rechtbank 's-Gravenhage, 28 mei 1968, Van Gelder/Clupak (na deskundigenrapport nietigheidsactie afgewezen). 
2. Merkenrecht. 
Nr 39. Rechtbank 's-Gravenhage, 25 maart 1969, Turmac/Liggett (het gebruik door de dochtermaatschappij vond plaats met toe
stemming van de moedermaatschappij en is dus als gebruik van deze te beschouwen; verkopen van een waar onder een merk 
met het karakter van „token sales" kan ook voor een massa-artikel als sigaretten gebruik opleveren in de zin van art. 3 der 
Merkenwet, echter niet als de waren wel onder dat voor „token sales" gebezigde merk als verkocht en geleverd worden gefac
tureerd, doch hetzij niet daadwerkelijk worden geleverd, hetzij volgens afspraak binnen korte tijd na de levering weer worden 
teruggegeven). 
Nr 40. Hof 's-Gravenhage, 11 december 1968, Zanardi/Bureau I.E. (de woordmerken LA MARTINE en MARTI stemmen in 
hoofdzaak overeen; de waren „montres-bracelets pour hommes et pour femmes, réveils, pendulettes" en „dames- en heren
horloges" zijn soortgelijk). 

(Vervolg inhoud volgende bladzijde) 

Bybl. Industr. Eigendom (B.I.E.) 37ste jaargang Nr 4 Blz. 109-148 's-Gravenhage, 15 april 1969. 
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(VERVOLG INHOUD) 

Nr 41. Rechtbank 's-Gravenhage, 25 januari 1968, Boonstoppel/Bureau I.E. (de woordmerken TOKOLEUM en TENCOLINEUM stem
men niet in hoofdzaak noch verwarringwekkend overeen). 
Nr 42. Hof 's-Gravenhage, 10 januari 1968, Maygra/Siemens (het woordmerk MULTITONE voor electrische geluidversterkers 
stemt niet in hoofdzaak noch op verwarringwekkende wijze overeen met het woordmerk MULTITRON voor elektronische meet
instrumenten). 
Nr 43. Hof 's-Gravenhage, 11 december 1968, Procter & Gamble/Dobbelman (het woordmerk CASTELAVA voor onder meer de 
waren „was- en reinigingsmiddelen" stemt noch in hoofdzaak, noch verwarringstichtend overeen met het woordmerk LAVA voor 
de waren „zeep en zeepachtige synthetische detergentia voor huishoudelijk gebruik en gebruik in wasserijen") (met noot). 
Nr 44. Rechtbak 's-Gravenhage, 22 juni 1967, Polycel/SABA (het woordmerk POLYSIEL en het merk POLYCEL met afbeelding 
stemmen in hoofdzaak overeen; de waren „voegvullingen" en „platen en blokken van schuimplastic voor de bouwnijverheid 
als isolatiemateriaal" zijn soortgelijk, althans verwant). 
Nr 45. Hof 's-Gravenhage, 27 maart 1968, Annevelink/Sauba (appellant kan geen vermoeden van eerste gebruik aan het merk 
ZOUBA ontlenen aan de inschrijving van dat merk te zijnen name, wijl hij die inschrijving heeft doen doorhalen ter voldoening aan 
een eerder tussen partijen gewezen vonnis, waarbij appellant werd veroordeeld de doorhaling dier inschrijving te verzoeken). 
Nr 46. President Rechtbank Rotterdam, 5 december 1967, Zomer/Jeugdhaven (het woordmerk „Holland Spiegel" voor een 
wekelijks verschijnend familieblad stemt in hoofdzaak overeen met het woordmerk „De Spiegel" voor tijdschriften). 
Nr 47. Rechtbank 's-Gravenhage, 16 oktober 1967, Van Wees/Bleyle (de woordmerken VALORANA en VASALANA voor kleding
stukken stemmen in hoofzaak overeen). 
Nr 48. Rechtbank 's-Gravenhage, 22 december 1967, Zwijnenburg/Gepkens (het merk JUMBO met afbeelding voor parket 
gelijkt verwarrend veel op het merk Jumbo met afbeelding olifant voor tafels). 
3. Handelsnaamrecht. 
Nr 49. President Rechtbank 's-Gravenhage, 26 september 1966, Stibeda/Kleynhaus (de naam van de stichting „Stifeda" gelijkt 
verwarrend veel op de naam van de stichting „Stibeda") (met noot S.B.). 
Nr 50. Hof Amsterdam, 4 juni 1968, Macdonald/Wildeman (door vermelding van de (handels)naam James Duncany&Son 
op het etiket wordt de onjuiste indruk gevestigd dat de daaronder verkochte whisky elders dan uit Nederland afkomstig is; 
dit is onrechtmatig tegenover eiseressen die in Schotland whisky bereiden en deze in Nederland importeren). 
4. Onrechtmatige daad. 
Nr 51. Hof 's-Gravenhage, 5 april 1967, Walker/Torens (het als Schotse whisky in de handel brengen van een drank die niet 
in zijn geheel uit Schotland afkomstig is, is onrechtmatig jegens iedere fabrikant of importeur van whisky die wel uit Schotland 
afkomstig is). 

b. Beslissingen van de Octrooiraad. 
Nr 52. Afdeling van Beroep, 20 juni 1968 (het vervaardigen van de verpakking volgens de aanvrage lag op zich zelf op het 
tijdstip van voorrang der aanvrage voor een deskundige geheel voor de hand; die verpakking komt niet op een uitvinding te 
berusten, ook al zou zij één of meer, zelfs verrassende voordelen bieden) (met noot). 
Nr 53. A.v.B., 25 september 1968 (opposante heeft een schriftelijk stuk aan de Afdeling van Beroep gericht, waarin zij 
verklaart, dat zij beroep tegen de eindbeschikking van 12 april 1967 van de Aanvraagafdeling aantekent en verzoekt die 
eindbeschikking te vernietigen; dit stuk wordt naar zijn aard en strekking als een memorie van grieven beschouwd, hoewel aan 
het hoofd ervan niet - zoals gebruikelijk en wenselijk is - de woorden „memorie van grieven" zijn geplaatst - opposante 
wordt niet gehoord over bezwaren waarin zij niet-ontvankelijk is, maar mag de zitting van de Afdeling wel bijwonen). 

Wetgeving. 
De industriële eigendom in de Europese Gemeenschappen (blz. 143). 

Boekbespreking. 
M. H. COOPER, Prices and Profits in the Pharmaceutical Industry, Oxford, 1967, door Mevrouw J. GREMMÉE-SCHAAFSMA, 
ph.dra-apotheker (blz. 143/6). 

Boekaankondigingen. 
Taschenbuch des gewerblichen Rechtsschutzes, Keulen, 1968, door Mr J. W. VAN DER ZANDEN (blz. 146). 
Handbook of Industrial Research Management, Amsterdam, 19682, door Dr H. P. TEUNISSEN (blz. 146/7). 

Litteratuur. 

OFFICIËLE MEDEDELINGEN 

De Oekraïne bekrachtigt het Verdrag tot oprichting van 
de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom. 

De Oekraïne heeft op 12 februari 1969 haar oorkonde 
tot bekrachtiging van het Verdrag tot oprichting van de 
Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom (Bijblad 
bij De Industriële Eigendom 1967, blz. 208) nedergelegd 
in handen van de Directeur van de „Bureaux /nternatio-
naux itéunis pour la protection de la Propriété /ntellec-
tuelle" te Genève. De Oekraïne heeft daaraan de vol
gende verklaring toegevoegd: 

„De Oekraïne verklaart, dat het Verdrag tot oprichting 
van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom 
vraagstukken regelt die de belangen van alle landen raken 
en dat dit Verdrag daarom voor deelneming door alle 
Staten moet openstaan overeenkomstig het beginsel van 
hun soevereine gelijkheid." 

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

De Unie van Socialistische Sowjet Republieken heeft 
niet alleen het Verdrag tot oprichting van de Wereldor
ganisatie voor de intellectuele eigendom, maar ook de 
Stockholmse tekst van het Unieverdrag tot bescherming 
van de industriële eigendom bekrachtigd (vergelijk Bijblad 
l.E. maart 1969, blz. 72) . De Oekraïne heeft dit laatste 
verdrag nog niet bekrachtigd. 
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San Marino en de tekst van Nice van de 
Merkenovereenkomst. 

San Marino is op 11 februari 1966 toegetreden tot de 
tekst van Nice van de Overeenkomst betreffende de inter
nationale inschrijving van fabrieks- of handelsmerken die 
op 15 december 1966 in werking is getreden (zie Bijblad 
bij De Industriële Eigendom van aug./sept. 1966, blz. 
166). 

San Marino heeft nu op 14 februari 1969 overeen
komstig art. 3bis van die Overeenkomst schriftelijk aan 
de Zwitserse Regering medegedeeld, dat de bescherming 
die uit de internationale inschrijving voortvloeit, zich 
slechts tot zijn gebied zal uitstrekken, indien de recht
hebbende op het merk het uitdrukkelijk verzoekt. (Vol
gens art. 8, lid 2, aanhef en onder c van de Overeen
komst moet hij daarbij 25 Zwitserse franken extra be
talen) . 

Sluiting van het Bureau voor de Industriële Eigendom. 

Het Bureau zal op woensdag 30 april a.s. wegens de 
viering van de verjaardag van H.M. de Koningin, voor 
het publiek gesloten zijn (kennisgeving van de Voorzitter 
van de Octrooiraad, tevens Directeur van het Bureau voor 
de Industriële Eigendom, ingevolge artikel 7, 2e lid, van 
het Reglement Industriële Eigendom). 

Personeel. 

Benoemd tot lid van de Octrooiraad. 

De heer Drs J. C. H. PERIZONIUS, hoofdingenieur in 
vaste dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, 
tevens plaatsvervangend lid van de Octrooiraad, is met 
ingang van 24 februari 1969 benoemd tot lid van de Oc
trooiraad (Koninklijk besluit van 24 februari 1969, 
nr 32). 

Benoemd tot plaatsvervangend lid van de Octrooiraad. 

De heer Drs J. A. H. ARWERT, ingenieur Ie klasse in 
vaste dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, 
is met ingang van 24 februari 1969 benoemd tot plaats
vervangend lid van de Octrooiraad (Koninklijk besluit 
van 24 februari 1969, nr 32). 

Bevorderd. 

De heer Ir P. L. VAN DEN BOGERT, ingenieur in vaste 
dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is 
met ingang van 1 april 1969 bevorderd tot ingenieur Ie 
klasse (beschikking van de Minister van Economische 
Zaken van 20 februari 1969, nr 0979 Centr.Pers.Afd.). 

Bij beschikkingen van de Minister van Economische 
Zaken van 21 februari 1969, nrs Pers . / l l t /m 13, zijn de 
onderstaande ambtenaren bij het Bureau voor de Indus
triële Eigendom bevorderd tot de rang en met ingang van 
de datum vermeld achter hun naam: 

A. H. M. BAGGERMAN, schrijver A, 1 januari 1968; 
J. RENEMAN, rijksambtenaar F, 1 juli 1968; 
H. STAAL, adm.ambt. C 3e klasse, 1 januari 1968. 

In dienst getreden. 

De heren Ir J. P. F. BARNEVELD BINKHUIJSEN en Ir 
F. J. DAALMANS zijn met ingang van resp. 17 maart en 
1 april 1969 als ingenieur op arbeidsovereenkomst bij het 
Bureau voor de Industriële Eigendom in dienst getreden. 

Overgeplaatst. 

De heer B. G. TER DENGE, schrijver in vaste dienst bij 
het Bureau voor de Industriële Eigendom, is met ingang 
van 16 maart 1969 overgeplaatst naar het Ministerie van 
Economische Zaken, onder gelijktijdige bevordering tot 
administratief ambtenaar C 3e klasse, met tewerkstelling 
bij de Directie voor de Economische Voorlichting en Ex
portbevordering (beschikking van de Minister van Eco
nomische Zaken van 28 februari 1969, nr 01008, Centr. 
Pers.Afd.). 

De dienst verlaten. 

Aan de heer Dr H. P. TEUNISSEN, lid van de Octrooi
raad, is op zijn verzoek wegens het bereiken van de pen
sioengerechtigde leeftijd met ingang van 1 mei 1969 eer
vol ontslag verleend, met dankbetuiging voor de belang
rijke diensten (Koninklijk besluit van 24 februari 1969, 
nr 32). 

Aan de heer Ir P. C. TÖNJES, lid van de Octrooiraad, 
is met ingang van 1 mei 1969 eervol ontslag verleend 
(Koninklijk besluit van 16 januari 1969, nr 46) . 

Benoeming van een buitengewoon lid. 

De heer Dr H. P. TEUNISSEN is met ingang van 1 mei 
1969 voor een periode van vijf jaren benoemd tot buiten
gewoon lid van de Octrooiraad (Koninklijk besluit van 
24 februari 1969, nr 32). 

Register van octrooigemachtigden. 

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

Drs J. J. W. BORLEFFS, Oegstgeest, 6 maart 1969, 
Drs A. P. DE JONGE, Vlaardingen, 10 maart 1969 en 
Ir W. K. GORTER, Geldrop, 11 maart 1969. 

Raad van Beroep inzake het toezicht op de 
octrooigemachtigden. 

De heer Mr E. VAN W E E L , Ondervoorzitter van de Oc
trooiraad, is te rekenen van 6 maart 1969 benoemd tot 
plaatsvervangend Voorzitter van de Raad van Beroep in
zake het toezicht op de octrooigemachtigden (Konink
lijk besluit van 6 maart 1969, nr 16). 
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J U R I S P R U D E N T I E 

Nr 32. Hoge Raad der Nederlanden, 15 maart 1968. 
(triamcinolon acetonide) 

President: Mr F. J. de Jong; 
Raden: Mrs J. H. H. Hülsmann, C. W. Dubbink, 

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

Artt. 289 e.v. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvor
dering. 

President en Hof: 
Het feit, dat Squibb's rechtsvoorgangster na een brief 

van 22 aug. 1962 en het antwoord van Nogepha van 
11 sept. 1962, waarin deze de haar in eerstgenoemde 
brief verweten octrooiinbreuk betwistte, niets meer van 
zich heeft laten horen, staat er niet aan in de weg dat het 
met de dagvaarding van 10 febr. 1967 aangevangen kort 
geding een spoedeisende zaak betreft. 

Hof: 
Het recht van de octrooihouder brengt ah regel mede 

een spoedeisend belang om tegen inbreuk van dit recht 
op te treden. 

Hoge Raad: 
In een kort geding is het aan het beleid van de rechter 

die over de feiten oordeelt overgelaten, of hij op een 
bewijsaanbod zal ingaan. 

Het Hof was niet verplicht naast de de beslissing reeds 
dragende overweging de belangen van partijen en haar 
kansen in een bodemprocedure af te wegen. 

Artikel 43, lid 4 Octrooiwet: 
President en Hof: 
Niet kan worden aangenomen, dat de door Nogepha 

verhandelde stof niet is bereid volgens de geoctrooieerde 
werkwijze. 

President: 
omdat Nogepha de naam van de fabrikant niet noemt, 
Hof: 
reeds omdat uit de in hoger beroep overgelegde ver

klaring van een fabrikant niet blijkt dat deze de fabrikant 
is van de aan Nogepha geleverde stof. 

Nogepha N.V. te Amsterdam, eiseres tot cassatie, 
advocaat Mr L. D. Pels Rijcken, 

tegen 
E. R. Squibb & Sons Inc. te New York, Verenigde 

Staten van Amerika, verweerster in cassatie, advocaat 
Mr R. van der Veen. 

a) President Arrondissements-Rechtbank te Amster
dam, 28 april 1967 (Mr U. W. H. Stheeman). 

De President, enz. 
Overwegende dat gedaagde [Nogepha Red.] allereerst 

heeft betwist dat het hier een zaak geldt waarin uit hoofde 
van onverwijlde spoed een onmiddellijke voorziening 
wordt vereist, voor welk verweer zij heeft aangevoerd, dat 
eiseresses rechtsvoorgangster en moederonderneming Olin 
Mathieson Chemical Corporation gedaagde reeds bij brief 
van 22 augustus 1962 heeft aangemaand het verhandelen 
van triamcinolon acetonide stop te zetten, echter niets 
meer van zich heeft laten horen na gedaagdes antwoord 
van 11 september 1962 waarin zij de haar verweten 
octrooi-inbreuk betwist: dat gemelde onderneming daar
op niet heeft gereageerd; dat die houding van haar rechts
voorgangster aan de aangelegenheid spoedeisend karakter 
heeft ontnomen; 

O. dat eiseres dat verweer hiermee voldoende heeft 
ontzenuwd, dat haar rechtsvoorgangster destijds weinig 
belang had bij de Nederlandse markt, maar zij eiseres, 
als zelfstandige onderneming, daarop actief is, en ander
zijds valt te vrezen dat gedaagde aanzienlijk actiever is 
geworden met de verhandeling van triamcinolon ace

tonide, nu haar bij arrest van het Hof van 6 januari 1967 
de handel in triamcinolon is verboden; 

O. voorts, dat gedaagde ter zitting heeft verklaard in 
dit proces niet te willen betwisten dat het litigieuze oc
trooi is verleend voor een werkwijze tot bereiding ener 
nieuwe stof; 

O. dat derhalve hier het rechtsvermoeden van artikel 
43 lid 4 der Octrooiwet moet worden geacht te gelden; 

O. dat gedaagde meent dat zij heeft aannemelijk ge
maakt, dat de door haar hier te lande verhandelde stof 
niet volgens de geoctrooieerde werkwijze is bereid door 
twee brieven van 16 maart 1967 van haar Italiaanse 
leverancier der stof Lopharma te Milaan, een bericht d.d. 
18 maart 1967 van Dr. H. Steinberg van het Labora
torium voor organische scheikunde der Universiteit van 
Amsterdam, en een verklaring d.d. 21 april 1967 van de 
chef van de afdeling Inkoop van gedaagde Jan Beeck-
man, welke schrifturen voorzoveel van belang achtereen
volgens luiden: enz. 

O. dat Lepharma nalaat te onthullen wie de fabrikant 
is van wie zij de stof voor gedaagde betrekt, en gedaagde 
deze ook ter zitting niet heeft prijsgegeven of heeft 
kunnen prijsgeven; 

O. dat zonder dit gegeven in geen geval zou kunnen 
worden aangenomen, dat de door gedaagde hier te lande 
verhandelde stof niet is bereid volgens de geoctrooieerde 
werkwijze; 

O. dat nu in het midden kan blijven of eiseres verder 
ten rechte heeft betoogd, dat de door gedaagde opge
geven werkwijze nog onder haar octrooi valt; enz. 

b) Gerechtshof te Amsterdam, Eerste Kamer, 15 juni 
1967. President: Mr D. Giltay Veth; Raden: Mrs F. B. 
Dozy en W. A. de Koe. 

Het Hof, enz. 
O. dat de door Nogepha tegen het beroepen vonnis 

aangevoerde grieven in het kort het navolgende inhouden: 
a. ten onrechte heeft de President verworpen Noge-

pha's verweer dat het hier geen zaak gold waarin uit 
hoofde van onverwijlde spoed een onmiddellijke voor
ziening vereist was; 

b. ten onrechte heeft de President overwogen dat 
zonder dat Nogepha de naam van de fabrikant noemt 
niet kan worden aangenomen dat de door Nogepha ver
handelde stof niet is bereid volgens de geoctrooieerde 
werkwijze; 

c. ten onrechte heeft de President overwogen dat in 
het midden kan blijven of de door Nogepha opgegeven 
werkwijze, volgens dewelke de door haar verhandelde 
Triamcinolon acetonide zou zijn bereid, onder het octrooi 
valt; enz. 

O. met betrekking tot de onder letter a. voorgedragen 
grief: 

dat tussen partijen vaststaat: 
— dat Squibb, te weten de vennootschap E. R. 

Squibb & Sons Inc., een rechtens zelfstandige ven
nootschap is, welke behoort tot het concern waartoe 
ook behoort Olin Mathieson Chemical Corporation 
te New York (verder: Olin Mathieson), aan de-> 
welke Squibb haar octrooirecht ontleent en uit 
welker farmaceutische afdeling Squibb is voortge
komen; 

— dat Olin Mathieson bij brief van 22 augustus 
1962 (prod. 1) Nogepha's aandacht heeft geves-* 
tigd op het octrooi no. 101.665, hetwelk op 16 mei: 
1962 aan Olin Mathieson was verleend, en daarbij 
van Nogepha de toezegging heeft verlangd geen tri-
amcinolon acetonide te verkopen; 
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— dat Nogepha daarop bij brief van 11 septem
ber 1962 (prod. 2) heeft geantwoord dat de in het 
octrooi beschreven stoffen naar haar mening niet 
nieuw zijn in de zin van de Nederlandse Octrooi-
wet en dat zij onderzoekt of er andere bereidings
wijzen bestaan dan de geoctrooieerde, omtrent welke 
vraag Olin Mathieson haar mogelijk kan inlichten; 

— dat Olin Mathieson daarna niet meer op de 
aangelegenheid is teruggekomen; 

dat Nogepha met beroep op deze feiten heeft betoogd 
dat Squibb, nu deze c.q. haar rechtsvoorgangster meer 
dan vijf jaren heeft gewacht alvorens dit kort geding aan
hangig te maken, thans het recht op een voorziening als 
door haar gevraagd, heeft verloren; 

dat het Hof dit betoog evenwel verwerpt, omdat het 
recht van een octrooihouder —• te weten een volstrekt 
recht, hetwelk echter ingevolge de wet niet langer bestaat 
dan 18 (thans 20) jaar en dat economisch veelal gedu
rende aanzienlijk kortere tijd van waarde is — als regel 
meebrengt een belang en ook een spoedeisend belang om 
tegen inbreuken op dat recht op te treden door het vragen 
van een rechterlijk verbod met dwangsom; 

dat de enkele omstandigheid dat de rechtsvoorgangster 
van Squibb enige jaren geleden onder de toen heersende 
— overigens in dit geding niet nader gebleken — om
standigheden geen maatregelen heeft genomen om haar 
octrooirecht in Nederland te handhaven, geen reden geeft 
te oordelen dat Squibb thans bij de handhaving van dat 
recht geen spoedeisend belang heeft; 

dat daarom, wat er zij van de gronden waarop de 
President in het voetspoor van Squibb het desbetreffende 
verweer heeft verworpen, de hierbesproken grief faalt; 

O. met betrekking tot de onder letter b aangevoerde 
grief: 

dat Nogepha in hoger beroep alsnog heeft overgelegd 
een brief aan haar van Chemindustria S.R.L. te Gropello 
in Italië gedagtekend 10/5/67 van de navolgende inhoud: 

„Dear Sirs, 

„Ref. triamcinolone acetonide -
„We herewith confirm and declare that all Triam-

„cinolone acetonid being supplied by us to Lephar-
„ma Milan is manufactured according to the process 
„described in Lepharma's letters of March 16th, 
„1967, to Nogepha Amsterdam. 
„ Yours faithfully, 
„ Chemindustria 
„ Dott. Fontana 
„ (w.g. onleesbaar) 

dat Nogepha met beroep op deze brief en op de in het 
beroepen vonnis geciteerde stukken (producties 5, 6 en 
8) heeft betoogd, dat zij door een en ander aannemelijk 
heeft gemaakt dat alle door haar verhandelde triam-
cinolon acetonide is bereid volgens de in producties 5 en 
6 beschreven werkwijze, terwijl dan verder uit andere 
door haar overgelegde bescheiden zou volgen dat die 
werkwijze niet valt onder de werking van het octrooi van 
Squibb; 

dat het Hof echter van oordeel is dat Nogepha niet 
aannemelijk heeft gemaakt dat alle door haar verhan
delde triamcinolon acetonide volgens de door haar ge
stelde werkwijze zou zijn bereid, reeds aanstonds daarom 
niet wijl de brieven van haar leverancier Lepharma niet 
inhouden wie de daarin bedoelde fabrikant zou zijn en 
om welke leveranties het gaat, terwijl de brief van 
Chemindustria niet meer inhoudt dan dat alle door deze 
fabrikant aan Lepharma geleverde (naar hoeveelheden en 
data niet nader aangeduide) triamcinolon acetonide vol
gens de door Nogepha gestelde werkwijze zou zijn bereid; 

dat aldus uit die brieven niet valt te lezen dat Chemin
dustria de fabrikant zou zijn van de door Lepharma aan 
Nogepha geleverde triamcinolon acetonide, nog daarge

laten welke bewijskracht aan de hier besproken geschrif
ten mag worden toegekend tegenover de gemotiveerde en 
met bescheiden gestaafde betwisting door Squibb van 
hetgeen Nogepha ten processe aannemelijk moest maken; 

dat daarom de President terecht niet heeft aangenomen 
dat de door Nogepha hier te lande verhandelde triamci
nolon acetonide is bereid volgens de door Nogepha ge-
gestelde werkwijze, derhalve niet volgens de geoctrooi
eerde werkwijze, zodat de onder letter b aangevoerde 
grief faalt; 

O. dat uit het met betrekking tot grief b overwogene 
tevens volgt dat ook grief c moet falen, nu toch, waar 
niet aannemelijk is gemaakt dat de door Nogepha ver
handelde stof is bereid volgens de door Nogepha ge
stelde werkwijze, in het midden kan blijven of die werk
wijze wel of niet onder bescherming van het octrooi van 
Squibb valt; enz. 

Nr 33. President Arrondissements-Rechtbank 
te Alkmaar, 15 mei 1968. 

(rooimachines) 
(Mr J. N. Alblas) 

Art. 30 Octrooiwet. 
Octrooi 113359 (bollenrooimachine); materiële uit

legging. 
Bijzondere Aanvraagafdeling van de Octrooiraad: 
De machine van het type R8 van gedaagde moet ge

rekend worden te vallen onder de beschermingsomvang 
van octrooi 113359, een tweede machine van gedaagde 
echter niet. x) 

Art. 32 Octrooiwet. 
De President heeft het navolgende advies van de Bij

zondere Aanvraagafdeling van de Octrooiraad overge
nomen: 

Gedaagde komt het recht van voorgebruik toe. Het 
stopzetten van de verdere ontwikkeling van de machine 
door gedaagde gedurende enige tijd (tien maanden of 
korter) wordt geacht een normale tijdelijke onderbreking 
van de technische ontwikkeling van de bedoelde machine 
door gedaagde te zijn, doch geen grond om aan te nemen, 
dat de ontwikkeling van de machine op een dood spoor 
was geraakt en mitsdien definitief gestaakt. 

Pieter Kooyman te Bovenkarspel, eiser in kort geding, 
procureur Mr M. H. Schenkeveld, advocaat Mr T. 
Schaper, 

tegen 
K. H. Smit te Grootebroek, c.s., gedaagden in kort ge

ding, advocaat Mr J. F. A. Verzijl. 

a) Tussenvonnis van 19 juli 1967. 
De President, enz. 
Overwegende dat Wij, na partijen te hebben gehoord 

en van de overgelegde producties te hebben kennis ge
nomen, Ons niet in staat achten in deze zaak tot een ver
antwoorde beslissing te komen zonder aan den Octrooi
raad advies te hebben gevraagd met betrekking tot na te 
melden punt, c.q. punten; 

O. dat uit het feit, dat gedaagden hebben gesteld, dat de 
gedaagde Smit voorgebruiker is in den zin van art. 32 Oc
trooiwet, afgeleid zou kunnen worden dat gedaagden er
kennen dat hun rooimachines vallen onder den bescher
mingsomvang van het onderhavige octrooi, maar daarom
trent bij de behandeling van het kort geding toch twijfel is 
gerezen, zodat het gewenst is dat het advies van den Oc
trooiraad zich ook uitstrekt over dat punt; 

RECHTDOENDE IN KORT GEDING: 

Alvorens te beslissen: 
Verzoeken den Octrooiraad schriftelijk advies ten aan

zien van het volgende: 



Blz. 114 BIJBLAD I N D U S T R I Ë L E E I G E N D O M , Nr 4 15 april 1969 

1. Vallen de rooimachines, die gedaagden in of voor 
hun bedrijf vervaardigen, in het verkeer brengen, verder 
verkopen, verhuren, afleveren en/ of voor een of ander in 
voorraad hebben of wel gebruiken onder den bescher-
mingsomvang van het onderhavige octrooi Nr. 113359? 

2. Zo ja, was de gedaagde Smit op het tijdstip van in
diening van de aanvrage van het onderhavige octrooi 
(2 mei 1960) als voorgebruiker bevoegd de in artikel 30, 
eerste lid, Octrooiwet bedoelde handelingen te verrichten, 
omdat hij datgene waarvoor door eiser octrooi was ge
vraagd, binnen het Koninkrijk reeds in of voor zijn be
drijf vervaardigde of toepaste of aan zijn voornemen tot 
zodanige vervaardiging of toepassing een begin van uit
voering had gegeven, zulks behoudens het slot van art. 32, 
eerste lid, Octrooiwet?; enz. 

b) Advies Octrooiraad, Bijzondere Aanvraagafdeling, 
15 maart 1968. 

De Centrale Afdeling van de Octrooiraad heeft voor 
het uitbrengen van het door U gevraagde advies, over
eenkomstig het bepaalde in artikel 6, lid 2 van het Oc
trooireglement, een Bijzondere Aanvraagafdeling samen
gesteld, bestaande uit de heren mr. J. B. van Benthem, 
Ondervoorzitter van de Octrooiraad, ir. W. A. J. de 
Weerd en ir. G. J. Koelewijn, leden van de Octrooiraad, 
waaraan toegevoegd als secretaris mr. J. de Bruijn. 

De Bijzondere Aanvraagafdeling heeft partijen in de 
gelegenheid gesteld de wederzijdse standpunten monde
ling toe te lichten. Deze toelichting heeft in eerste aanleg 
plaatsgevonden op vrijdag 8 september 1967 en werd 
door eiser gegeven bij monde van de heren ir. A. F. Ar-
nold en mr. E. M. Enschedé, in aanwezigheid van eiser 
de heer P. Kooyman, alsmede van de heren Kooyman Jr. 
en Bakker, en door gedaagden bij monde van de heren ir. 
J. Koomen en mr. J. F. A. Verzijl in aanwezigheid van 
gedaagde sub 1) de heer K. H. Smit. 

Tijdens deze zitting heeft de Bijzondere Aanvraagaf
deling op eenparig verzoek van partijen getuigen gehoord 
terzake van de kwestie van het voorgebruik, en wel de 
door gedaagde sub 1) aangewezen getuigen na het horen 
waarvan eiser uitdrukkelijk afstand deed van het horen 
van door hem aanvankelijk aangewezen andere getuigen. 

De Bijzondere Aanvraagafdeling heeft vervolgens, aan
gezien daartoe tijdens evengenoemde zitting van de Bij
zondere Aanvraagafdeling geen gelegenheid meer bestond, 
tijdens een tweede zitting partijen in de gelegenheid ge
steld hun standpunten in het bijzonder met betrekking tot 
de kwestie van het voorgebruik, nader mondeling toe te 
lichten aan de hand van de bovenbedoelde getuigenver
klaringen. Deze toelichting heeft plaatsgevonden op vrij
dag 12 december 1967 en werd door eiser gegeven bij 
monde van de heren ir. A. F. Arnold en mr. E. M. En
schedé, in aanwezigheid van eiser de heer P. Kooyman, 
alsmede van de heren Kooyman Jr. en J. C. Eken en door 
gedaagden bij monde van de heren ir. J. Koomen en mr. 
J. F. A. Verzijl in aanwezigheid van de gedaagde sub 1) 
de heer K. H. Smit. 

De Bijzondere Aanvraagafdeling zal thans eerst de 
vraag van de inbreuk behandelen. Teneinde deze vraag te 
kunnen beantwoorden is het nodig, dat de Bijzondere 
Aanvraagafdeling aan de hand van het octrooischrift na
gaat, waarin het wezen bestaat van de uitvinding, waar
voor in het Ned. octrooi no. 113.359 uitsluitende rechten 
zijn verleend. 

Uit de inleiding tot de beschrijving van het Ned. oc
trooi no. 113.359 blijkt, dat de onderhavige uitvinding 
betrekking heeft op een verrijdbare machine voor het 
rooien van bol- en knolgewassen, in het bijzonder bloem
bollen, van het algemene type als bekend uit het Ameri
kaanse octrooischrift 1.736. 960, dat als uitgangspunt van 
de stand der techniek is gekozen bij het opstellen van de 
aanvrage, die geleid heeft tot het onderhavige octrooi. Dit 

type machine wordt gekenmerkt door een rooiorgaan, 
schoningsorganen, een motor voor het aandrijven van die 
organen, alsmede door ondersteuning van de machine 
door vóór het rooiorgaan gelegen steunwiel(en) en een 
achter het rooiorgaan gelegen rol, die zich over de gehele 
werkbreedte van de machine uitstrekt. Deze bekende 
rooimachine volgens het Amerikaanse octrooischrift 
1.736.960 moet voor haar voortbeweging over de grond 
achter een afzonderlijke trekker worden gespannen; voor 
het instellen van de rooidiepte zijn het rooiorgaan en de 
schoningsorganen in hoogterichting verstelbaar in het ge
stel aangebracht. Voor het rooien van het gewas met be
hulp van deze machine moeten aan de einden van de te 
rooien velden brede uitloopstroken aanwezig zijn, waar de 
trekker met de rooimachine kan worden gekeerd, hetgeen 
gezien de schaarste aan grond in het bijzonder voor de 
bloembollencultuur als een nadeel van deze bekende 
machine moet worden aangemerkt. 

De uitvinding volgens het Ned. octrooi no. 113.359 
beoogt nu dit nadeel op te heffen door een zich zelf voort
bewegende rooimachine te verschaffen, die eenvoudig en 
licht van constructie is, gemakkelijk wendbaar is en geen 
of vrijwel geen uitloopstroken voor het keren nodig heeft, 
zodat bij toepassing in de bloembollencultuur de dure 
bollengrond zo nuttig mogelijk kan worden gebruikt. 

Als het belangrijkste element ter verwezenlijking van 
deze doelstelling moet nu bij de uitvinding volgens het 
onderhavige octrooi worden gezien de in de conclusie van 
het octrooischrift als kenmerk vermelde gemakkelijke 
kantelbaarheid van de machine om de rolas, waardoor de 
machine na ietwat achterover kantelen wendbaar wordt 
en ter plaatse kan worden omgekeerd, hetgeen overigens 
door eiser bij monde van zijn gemachtigden tijdens de 
zittingen van de Bijzondere Aanvraagafdeling meermalen 
is beaamd. Deze kantelbaarheid met de daardoor gegeven 
keerbaarheid wordt bereikt door een zodanige gewichts
verdeling ten opzichte van de as van de door de motor 
aangedreven rol, dat de machine door één man, die de 
machine van achteren bedient, met een voor het normale 
gebruik aanvaardbare inspanning, om de as van de rol 
achterover kan worden gekanteld, dit in tegenstelling tot 
b.v. de machine, weergegeven in het eerdergenoemde 
Amerikaanse octrooischrift 1.736.960, waarbij een ach
teroverkantelen om de rol weliswaar niet tot de onmoge
lijkheden behoort, doch niet bij een, daar overigens niet 
bedoeld, bedienen van de machine van achteren door één 
man, door deze man met een aanvaardbare inspanning 
kan worden uitgevoerd. Deze kantelbaarheid van de 
machine dient dan ook, naar het oordeel van de Bijzon
dere Aanvraagafdeling, als wezenlijk voor de uitvinding 
volgens het Ned. octrooi no. 113.359 te worden be
schouwd. 

Verdere wezenlijke in de conclusie van het octrooi
schrift vermelde kenmerken zijn het in hoogterichting 
verstelbaar zijn van de voorsteun ten opzichte van het 
gestel en de motoraandrijving van de rol. De gewichts
verdeling nodig voor de kantelbaarheid om de rol heeft 
een geringe belasting van de voorsteun ten gevolge. De 
hoogteinstelinrichting van die voorsteun kan dus op een
voudige wijze gerealiseerd worden. De motoraandrijving 
van de rol maakt de machine zelf voortbewegend, waar
mede een oogmerk van de uitvinding verwezenlijkt is en 
de bestuurbaarheid en wendbaarheid ten volle worden 
bereikt. De conclusie bevat tenslotte nog als kenmerk het 
niet-zwenkbaar zijn van de voorsteun. Het is wezenlijk 
dat de machine ter besturing achterover kantelbaar is 
en daarom met de voorwielen los van de grond zwenk-
baar is. Voor de normale besturing moet een zwenkbare 
voorsteun dus overbodig zijn. Het is echter niet in te 
zien dat het wezenlijk is voor de uitvinding dat de voor
steun niet zwenkbaar is uitgevoerd. Resumerend moet als 
het wezen van de uitvinding volgens het Ned. octrooi 
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no. 113.359 worden beschouwd dat men een rooimachine 
van het eerder omschreven type voorziet van eigen aan
drijving van de rolas, van een ten opzichte van het gestel 
in hoogterichting instelbare voorsteun en bij deze ma
chine een zodanige gewichtsverdeling toepast, dat een 
erachter lopende bestuurder de machine met voor nor
maal gebruik aanvaardbare inspanning om de rolas ach
terover kan kantelen. 

In dit licht bezien, dienen thans de machines van ge
daagden te worden beoordeeld. De Bijzondere Aanvraag-
afdeling stelt daarbij voorop, dat het formeel alleen gaat 
om die machines, die gedaagden thans, zoals niet weer
sproken is tussen partijen, in de handel brengen t.w.: 

a) De machine van het type R 8 volgens de in het ge
ding zijnde folder van gedaagde sub 2. 

b) Een tweede machine, waarvan de kenmerken hier
onder nader uiteengezet zullen worden. 

Beide machines zijn van het in de aanvang van dit 
advies omschreven algemene type. 

Wat de eerste machine van het type R 8 betreft, merkt 
de Bijzondere Aanvraagafdeling op, dat daarbij de door 
de motor aangedreven vrij korte rupsband (de hier toe
gepaste rupsband is te dezen equivalent met een rol waar
bij te bedenken is dat het octrooischrift op de funktie 
van de rol niet nader ingaat) zodanig in het gestel is ge
plaatst, dat de balans van de machine het kantelen door 
één achter de machine lopende man veroorlooft, zodat 
de machine in dit opzicht beantwoordt aan het wezen van 
de uitvinding volgens het onderhavige octrooi. De ma
chine heeft ook een in hoogterichting ten opzichte van 
het gestel instelbaar voorwiel, dat bovendien niet zwenk-
baar is. De machine voldoet dus aan alle kenmerken van 
het wezen van de uitvinding volgens voornoemd octrooi. 
De Bijzondere Aanvraagafdeling is dan ook van oordeel, 
dat rooimachines van het type R 8 gerekend moeten 
worden te vallen onder de beschermingsomvang van het 
onderhavige Ned. octrooi no. 113.359 van eiser, waarbij 
echter de vraag of gedaagden, door het met betrekking 
tot deze machines verrichten van handelingen als be
doeld in art. 30, lid 1 van de Octrooiwet, inbreuk maken 
op dit octrooi, zal afhangen van de vraag of zij in dezen 
al dan niet een recht van voorgebruik kunnen laten 
gelden, welke vraag hieronder door de Bijzondere Aan
vraagafdeling nader aan de orde zal worden gesteld. 

De tweede machine, die gedaagden in de handel bren
gen, verschilt van de eerste machine volgens het type 
R 8 in hoofdzaak door een andere gewichtsverdeling, 
waarbij de balans van de oudere machine is verbroken en 
waarbij de opbouw van de machine, in het bijzonder die 
van de voortrein zodanig verzwaard is, dat niet meer ge
sproken kan worden van een kantelbaarheid met hand-
kracht in de zin van het onderhavige octrooi. Men kan 
deze machine weliswaar op de bedoelde wijze opdrukken, 
doch dit vereist reeds bij een schone machine het uit
oefenen van een kracht in de orde van honderd kilo. Ook 
het feit, dat deze machine met zwenkbare voorwielen is 
uitgevoerd die een verkorte draai mogelijk maken en 
verder dat blijkens mededeling van gemachtigde ter zit
ting de machine van voren wordt geleid, wijst erop, dat 
een kanteling van de machine door één man, die achter 
de machine loopt, hier niet wordt beoogd, nog daarge
laten het feit, dat handvatten om een dergelijke manoeu
vre mogelijk te maken bij deze machine ontbreken. 

De Bijzondere Aanvraagafdeling is dan ook van oor
deel, dat waar de rooimachines van dit type een wezens
kenmerk van de uitvinding missen, zij niet gerekend kun
nen worden te vallen onder de beschermingsomvang van 
het Ned. octrooi no. 113.359 en dat derhalve gedaagden 
door het met betrekking tot dit type machines verrichten 
van handelingen als bedoeld in art. 30, lid 1 van de Oc
trooiwet niet beschouwd kunnen worden inbreuk te 
maken op het Ned. octrooi no. 113.359 van eiser. 

De Bijzondere Aanvraagafdeling zal thans de kwestie 
van het voorgebruik behandelen. De Bijzondere Aan
vraagafdeling wil daarbij vooropstellen, dat deze vraag 
zowel een technisch als een juridisch karakter heeft, doch 
zij vat in overeenstemming met de wens van beide partijen 
het verzoek om advies van U, President in Kort Geding, 
zodanig op, dat zij haar oordeel zal geven als verkeerde 
zij in de situatie een verzoek om een verklaring van voor
gebruik, zoals bedoeld in art. 32, lid 2 van de Octrooiwet, 
te moeten beoordelen. In dit verband heeft de Bijzondere 
Aanvraagafdeling het dan ook dienstig geacht om, ten
einde zich een juist beeld van de voorgebruikskwestie te 
kunnen vormen, een nader bewijs te vragen door middel 
van getuigen. Deze getuigenverklaringen, waarvan de in
houd als hier ingelast dient te worden beschouwd, treft U 
als bijlagen bij dit advies aan. 

De Bijzondere Aanvraagafdeling merkt op, dat het ge
stelde recht van voorgebruik in hoofdzaak steunt op een 
tweetal prototypen van bollenrooimachines, zoals deze 
door gedaagde sub 1) — verder te noemen: gedaagde — 
werden ontwikkeld en waarvan door de getuigenverkla
ringen is komen vast te staan, dat de ontwikkeling plaats
vond vóór de indieningsdatum van de aanvrage, die geleid 
heeft tot het Ned. octrooi no. 113.359. 

De Bijzondere Aanvraagafdeling stelt daarbij voorop, 
dat de vraag omtrent het voorgebruik eigenlijk uiteenvalt 
in twee gedeelten t.w.: 

A) De vraag of door gedaagde het bewijs is geleverd, 
dat althans één van de prototypen de uitvinding volgens 
het onderhavige octrooi belichaamt en dus op die grond 
kan worden aangenomen, dat gedaagde vóór de indie
ningsdatum van de aanvrage, die tot het voornoemde 
octrooi heeft geleid, reeds gevolg heeft gegeven aan zijn 
voornemen om aan de uitvinding een begin van uitvoering 
te geven en 

B) De vraag of gedaagde geacht kan worden op het 
tijdstip, waarop de aanvrage werd ingediend, die tot het 
onderhavige octrooi heeft geleid, nóg het voornemen te 
hebben gehad tot vervaardiging van de in die aanvrage 
beschreven machine en aan dat voornemen op dat tijdstip 
een begin van uitvoering te hebben gegeven. 

De Bijzondere Aanvraagafdeling is wat betreft de vraag 
sub A) van oordeel, dat uit de getuigenverklaringen is 
komen vast te staan dat gedaagde aan de hand van een 
tweetal prototypen een bollenrooimachine heeft ontwik
keld, die aan de essentiële kenmerken van de machine 
volgens het onderhavige octrooi voldoet. Het eerste pro
totype was blijkens de getuigenverklaringen een rooi
machine met een gestel, een rooiorgaan, schoningsor-
ganen (1), een niet zwenkbare voorsteun (2) die in 
hoogte verstelbaar (3) aan het gestel was bevestigd, twee 
zover naar voren geplaatst achterwielen (4) dat men de 
machine ter lichting van de voorwielen aan de achterzijde 
kon neerdrukken (5), alsmede motoraandrijving voor de 
achteras (6) en voor de rooi- en schoningsorganen (7). 
Het tweede prototype vertoonde sterke overeenkomst met 
het eerste en diende najaar 1959 ter beproeving van een 
ander type rooiorgaan bij welke beproeving de schonings
organen waren weggelaten (8). In plaats van twee achter
wielen had het een reeks dicht naast elkaar geplaatste 
achterwielen (9). Overigens had het de voor het eerste 
prototype omschreven organen. De getuigenverklaringen 
bevatten ten aanzien van het hiervoor gestelde geen tegen
strijdigheden, de kenmerken waarachter een cijfer is ver
meld werden echter niet door alle getuigen genoemd, doch 
elk kenmerk door de hierna achter het cijfer vermelde 
getuigen: 

(1) Loots, Oud, Broertjes; 
(2) Loots, Oud, Broertjes, de Haas; 
(3) Smit, de Haas; 
(4) Loots, Oud, Broertjes, de Haas; 
(5) Loots, Oud, Broertjes, Smit; 
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(6) Loots, Broertjes, Smit, de Haas; 
(7) indirekt voor wat betreft het 1° prototype door 

vermelding van gedreven schoningsorganen: Oud 
en Broertjes, voor wat betreft het 2° prototype 
allen door vermelding van een aangedreven rooi-
orgaan; 

(8) Broertjes; 
(9) Loots, Oud, Broertjes, de Haas. 
Uit het voorgaande concludeert de Bijzondere Aan-

vraagafdeling, dat gedaagde blijkens de twee prototypen 
(het tweede zoals najaar 1959 beproefd) een rooimachine 
ontwikkelde die najaar 1959 de volgende kenmerken ver
toonde: 

een rooiorgaan, schoningsorganen, een motor voor het 
aandrijven van die organen, een niet-zwenkbare voorsteun 
die in hoogte verstelbaar is ten opzichte van het gestel, 
een achter het rooiorgaan gelegen achteras met een reeks 
naast elkaar geplaatste wielen en een zodanige gewichts
verdeling, dat een achter de machine lopende bestuurder 
de machine voor het wenden achterover kan kantelen. 
Daarmede was de ontwikkeling van de machine najaar 
1959 zover gevorderd dat er alle wezenlijke kenmerken 
van de uitvinding volgens het onderhavige octrooi in 
waren vervat. Eiser heeft gesteld, dat uit de in het geding 
zijnde oorspronkelijke tekening van het eerste prototype 
van de door gedaagde ontwikkelde machine zou blijken, 
dat kantelen door een achter de machine lopende bestuur
der praktisch niet mogelijk zou zijn, doch de Bijzondere 
Aanvraagafdeling is van oordeel, dat deze tekening nog 
afgezien van de schetsmatigheid daarvan, waardoor op 
zichzelf daaraan al geen argument tegen de getuigenver
klaringen kan worden ontleend, geen aanleiding geeft om 
aan de kantelbaarheid van de machine te twijfelen. 

Eiser heeft verder nog betoogd, dat de reeks achter
wielen op één as bij het tweede prototype van de door 
gedaagde ontwikkelde machine wat haar werking betreft 
belangrijk verschilt van de rol bij de geoctrooieerde 
machine. 

De Bijzondere Aanvraagafdeling is echter van oordeel, 
dat wat de grond plettende werking betreft de reeks 
wielen van het tweede prototype van gedaagde equivalent 
is aan de rol van de geoctrooieerde machine van eiser, 
dit te meer, indien men bedenkt, dat de wielen vlak naast 
elkaar stonden. 

Van de zijde van eiser is ten slotte ter bestrijding van 
het overeenkomstige karakter van de door gedaagde ont
wikkelde machine met dat van de geoctrooieerde machine 
nog een beroep gedaan op afwijkingen in het gestel, in 
het bijzonder de toepassing door gedaagde van een gestel
type dat eiser als een „dubbel frame" aanduidt hetgeen 
af te leiden zou zijn uit de eerdergenoemde summiere 
schetstekening. 

De Bijzondere Aanvraagafdeling merkt hiertegen op, 
dat haar niet gebleken is, dat in de prototypen van ge
daagde een zogenaamd dubbel frame is toegepast, doch 
in tegendeel slechts een enkel frame kan worden onder
kend. Zij wijst er bovendien op, dat het hier niet gaat om 
een typisch kenmerk van de geoctrooieerde machine. 

De Bijzondere Aanvraagafdeling is, gezien het boven
staande, dan ook van oordeel, dat de hierboven sub A) 
gestelde vraag in bevestigende zin moet worden beant
woord, hetgeen betekent dat gedaagde geacht kan worden 
reeds vóór de indieningsdatum van de aanvrage, die tot 
het Ned. octrooi no. 113.359 heeft geleid, de machine 
waarvoor octrooi is aangevraagd, in of voor zijn bedrijf 
te hebben vervaardigd of toegepast of althans aan zijn 
voornemen tot zodanige vervaardiging of toepassing een 
begin van uitvoering te hebben gegeven. 

Ten slotte dient thans nog de hierboven sub B) gestelde 
vraag te worden beantwoord, d.w.z. of gedaagde geacht 
kan worden de ontwikkeling van de bedoelde machine te 
hebben voortgezet tot op het tijdstip, waarop de aanvrage 

werd ingediend die tot het onderhavige octrooi heeft 
geleid. 

Bij het beantwoorden van deze vraag dient voorop 
gesteld te worden, dat het begrip „op het tijdstip van in
diening van die aanvrage", dat in artikel 32, lid 1 van 
de Octrooiwet gebezigd wordt, niet zodanig letterlijk moet 
worden opgevat, dat men precies op het tijdstip van de 
indiening van de betreffende aanvrage met de toepassing 
van de uitvinding c.q. het verrichten van handelingen 
die uitvoering geven aan het voornemen tot zodanige 
toepassing, bezig moet zijn, doch dat anderzijds het enkele 
feit, dat men vóór het tijdstip van indiening van de aan
vrage reeds een begin van uitvoering aan de betrokken 
uitvinding had gegeven op zichzelf niet voldoende is 
om een recht van voorgebruik te doen ontstaan. Om een 
dergelijk recht te doen gelden is het immers, overeenkom
stig de heersende doctrine en vaste jurisprudentie van de 
Octrooiraad en van de burgerlijke rechter daarenboven 
noodzakelijk, dat vaststaat, dat de ontwikkeling van de 
uitvinding niet vóór het tijdstip van indiening van de aan
vrage weer definitief is gestaakt. 

Bezien wij nu het onderhavige geval dan dient te 
worden beschouwd de ontwikkeling van de machine, zoals 
die tot aan de herfst van 1959 was gevorderd, waarbij 
inmiddels een prototype was gemaakt, dat, zoals hier
boven reeds is uiteengezet, de geoctrooieerde uitvinding 
geheel belichaamde. Uit de getuigenverklaringen blijkt, 
dat tegen de winter van 1959 de verdere ontwikkeling van 
de machine enige tijd is gestopt, waarbij sprake is van 
een termijn van 10 maanden en korter. 

Aan deze laatste verklaringen van getuigen ontleent 
eiser nu het argument om te stellen, dat de ontwikkeling 
eerst weer is opgevat na kennisneming van de gegevens 
over eiseres machines, die in mei 1960 bekend werden en 
dat er derhalve sprake is van een definitief stopzetten van 
de ontwikkeling van de machine door gedaagde nog vóór 
het tijdstip van de indiening door eiser van de aanvrage, 
welke tot het onderhavige octrooi heeft geleid. De Bijzon
dere Aanvraagafdeling merkt echter op, dat deze stelling 
van eiser op niet meer berust dan op een vermoeden van 
zijn kant zonder een andere grondslag dan de ruchtbaar
heid, die hij na 2 mei 1960 gegeven heeft aan zijn octrooi
aanvrage op die datum, die tot het onderhavige octrooi 
geleid heeft. Daartegenover geven de getuigenverklarin
gen een vrij duidelijk beeld van een voortgezette ontwik
keling door gedaagde vanaf 1957 tot aan het in de handel 
brengen van de machine in 1961, welke ontwikkeling 
alleen korte tijd is onderbroken nadat de proeven ten op
zichte van een hier weinig ter zake doend trilmes bij het 
naderen van de winter waren afgesloten, waarop geen 
direkte voortzetting volgde door omstandigheden inherent 
aan het bescheiden karakter van het bedrijf van gedaagde, 
waardoor het voorkwam, dat bepaalde werkzaamheden 
soms tijdelijk werden stopgezet om aan andere voorrang 
te verlenen. Ten overvloede kan worden opgemerkt, dat 
de in de getuigenverklaringen genoemde termijn betrek
king heeft op één waarin weliswaar geen verdere ontwik
keling in de werkplaats zichtbaar is geweest, doch gedu
rende welke termijn beduidende voorbereidingen moeten 
zijn getroffen om van het prototype tot een in de hande' 
te brengen constructie te komen. 

De Bijzondere Aanvraagafdeling is dan ook van oor
deel, dat het hier gaat om een normale tijdelijke onder
breking van de technische ontwikkeling van de bedoelde 
machine door gedaagde en dat er derhalve geen grond is 
om aan te nemen, dat, zoals eiser heeft gesteld, de ontwik
keling van de machine door gedaagde tegen het einde van 
1959 op een dood spoor was geraakt en mitsdien definitief 
gestaakt. 

Gezien het bovenstaande dient naar het oordeel van de 
Bijzondere Aanvraagafdeling ook de hiervoor sub B) ge
stelde vraag in bevestigende zin te worden beantwoord, 
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hetgeen impliceert, dat gedaagde ook ten tijde van de 
indieningsdatum van de aanvrage, welke tot het Ned. 
octrooi no. 113.359 heeft geleid, geacht kan worden nog 
het voornemen te hebben gehad tot vervaardiging van de 
in die aanvrage beschreven machine en aan dat voor
nemen op dat tijdstip een begin van uitvoering te hebben 
gegeven. 

Resumerend komt de Bijzondere Aanvraagafdeling tot 
de conclusie, dat de geschetste ontwikkeling van de bol-
lenrooimachine door gedaagde alle elementen in zich 
bergt, welke nodig zijn voor de erkenning van een recht 
van voorgebruik ten aanzien van die machine en dat mits
dien gedaagde op het tijdstip van indiening van de aan
vrage, welke tot het onderhavige octrooi heeft geleid, als 
voorgebruiker bevoegd mocht worden geacht de in artikel 
30, eerste lid van de Octrooiwet bedoelde handelingen te 
verrichten. Enz. 

c) Eindvonnis. 

Overwegende dat Wij den Octrooiraad schriftelijk ad
vies hebben gevraagd ten aanzien van het volgende: 

1. Vallen de rooimachines, die gedaagden in of voor 
hun bedrijf vervaardigen, in het verkeer brengen, verder 
verkopen, verhuren, afleveren en/of voor een of ander in 
voorraad hebben of wel gebruiken onder den bescher-
mingsomvang van het onderhavige octrooi Nr. 113359? 

2. Zo ja, was de gedaagde Smit op het tijdstip van 
indiening van de aanvrage van het onderhavige octrooi 
(2 mei 1960) als voorgebruiker bevoegd de in artikel 30, 
eerste lid, Octrooiwet bedoelde handelingen te verrichten, 
omdat hij datgene waarvoor door eiser octrooi was ge
vraagd, binnen het Koninkrijk reeds in of voor zijn bedrijf 
vervaardigde of toepaste of aan zijn voornemen tot zo
danige vervaardiging of toepassing een begin van uitvoe
ring had gegeven, zulks behoudens het slot van art. 32, 
eerste lid, Octrooiwet? 

O. dat de Bijzondere Aanvraagafdeling van den Oc
trooiraad in haar rapport eerstgemelde vraag ontkennend 
heeft beantwoord; 

O. dat hierdoor de tweede vraag overbodig was ge
worden, maar de Bijzondere Aanvraagafdeling die vraag 
toch heeft beantwoord en wel bevestigend; 

O. dat Wij geen aanleiding kunnen vinden af te wijken 
van het oordeel van een op dit gebied zo bij uitstek des
kundig orgaan als de Bijzondere Aanvraagafdeling van 
den Octrooiraad en Ons derhalve — wat de tweede vraag 
betreft ten overvloede — verenigen met de beantwoording 
van de gestelde vragen en met de gronden, waarop die 
beantwoording berust; 

O. dat hieruit volgt dat de gevraagde voorziening dient 
te worden geweigerd; 

RECHTDOENDE IN KORT GEDING: 

Weigeren de gevraagde voorziening; 
Veroordelen eiser in de kosten van het geding, aan de 

zijde van gedaagden tot deze uitspraak begroot op f 11 ,— 
aan verschotten en f 1250,— aan salaris van den pro
cureur. 

3) Ten onrechte overweegt de President, dat de Bijzondere 
Aanvraagafdeling van de Octrooiraad in haar rapport de 
vraag of de rooimachines van gedaagde vallen onder de be-
schermingsomvang van het octrooi 113 359, ontkennend heeft 
beantwoord, zodat de tweede vraag, of gedaagde het recht 
van voorgebruik toekomt, overbodig was geworden. 

Immers de Bijzondere Aanvraagafdeling zet uiteen, dat de 
machine van het type R8 van gedaagde valt onder de be-
schermingscmvang van liet octrooi en onderzoekt dus terecht 
of gedaagde voor dit type het recht van voorgebruik toe
komt. 

DAV. 

Nr 34. President Arrondissements-Rechtbank te Almelo, 
28 juni 1968. 

(lasdoos) 
(Mr H. J. J. van den Biesen) 

Art. 30 Octrooiwet. 
Octrooi 88 233. Materiële uitlegging. Inbreuk aange

nomen. 
Art. 51 Octrooiwet. 
Het verweer dat het kenmerk van het octrooi reeds 

eerdere toepassing had gevonden, verworpen, omdat 
eiseres aan haar eenmaal verleend octrooi rechten kan 
ontlenen, zolang niet het octrooi door de in de Wet neer
gelegde nietigheidsactie is vernietigd. Dit ware wellicht 
anders, indien het evident is, dat bij het verlenen van het 
octrooi een vergissing is gemaakt. 

N.V. Hollandsche Apparaten-Fabriek „H.A.F." te 
Rotterdam, eiseres in kort geding, procureur Mr Dr B. W. 
Kranenburg, advocaat Mr H. P. Utermark, 

tegen 
C. Seydell & Zn. N.V. te Enschede, gedaagde in kort 

geding, procureur Mr J. C. van der Sijs. 

De President, enz. 
TEN AANZIEN VAN HET RECHT: 

1. Gedaagde heeft als enig verweer gevoerd, dat haar 
lasdoos geen toepassing bevat van datgene, dat het wezen 
betreft van het octrooi van eiseres. Dit verweer faalt. 
Kenmerk van het octrooi van eiseres is, dat het platte 
ophangorgaan door een sleuf in het deksel van de lasdoos 
wordt opgehangen en uitsluitend door het door middel 
van schroeven aan de lasdoos te bevestigen deksel wordt 
gedragen. Naar Ons aanvankelijk oordeel bezit de door 
gedaagde in de handel gebrachte lasdoos ditzelfde ken
merk. 

2. Voor zover gedaagde heeft opgeworpen, dat boven
genoemd kenmerk reeds eerder toepassing had gevonden, 
mist deze opwerping doel, omdat, nu het octrooi eenmaal 
aan eiseres is verleend, eiseres daaruit rechten kan ont
lenen, zolang niet het octrooi door de in de wet neer
gelegde nietigheidsactie is vernietigd. Dit ware wellicht 
anders indien het evident is, dat bij het verlenen van het 
octrooi een vergissing is gemaakt, maar deze mogelijkheid 
doet zich ten deze niet voor. 

3. Gedaagde heeft nog aangevoerd, dat een belang
rijk onderscheid tussen de beide lasdozen hierin ligt, 
dat de doos van eiseres een plat uit plaatvormig materiaal 
vervaardigd ophangorgaan bezit, terwijl de doos van ge
daagde een rond uit staafvormig materiaal gemaakt op-
hangapparaat heeft. Het door gedaagde aangewezen on
derscheid is inderdaad voorhanden, maar maakt ten deze 
geen verschil, omdat het wezen van het litigieuze octrooi 
inhoudt een plat ophangelement door een sleuf in het 
deksel der doos bevestigd en het ophangorgaan van de 
doos van gedaagde weliswaar rond, maar in werkelijkheid 
plat is en door deze eigenschap door een sleuf in het 
deksel bevestigd kan worden. 

4. Ter zitting is gebleken, dat de doos van gedaagde 
op aanmerkelijke wijze verschilt van die van eiseres, maar 
dit slechts in de uitwerking van de vinding van eiseres, 
waarbij gedaagde enkele verbeteringen heeft aangebracht. 
Deze verbeteringen zijn wellicht octrooieerbaar, maar 
doen niet af aan de hierboven overwogen schending van 
de octrooirechten van eiseres. 

5. Wellicht, dat onder de sub 4 genoemde omstandig
heden partijen er verstandig aan doen de beide vindingen 
in onderling overleg te exploiteren. 

6. Intussen is echter de vordering van eiseres toewijs-
baar en dient gedaagde in de proceskosten te worden ver
oordeeld. 
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RECHTDOENDE IN NAAM DER KONINGIN IN KORT GEDING: 

1. Verbieden gedaagde het in of voor haar bedrijf ver
vaardigen, in het verkeer brengen, verder verkopen, ver
huren, afleveren, voor een ander in voorraad hebben of 
gebruiken van lasdozen, welke een toepassing bevatten 
van de in het Nederlands octrooi no. 88.233 beschermde 
uitvinding, dit met ingang van 15 juli 1968 en op straffe 
van een aan eiseres te betalen dwangsom van f 1.000,— 
(Eenduizend gulden) voor elke dag of keer, dat eiseres 
aan deze veroordeling niet voldoet. 

2. Veroordelen gedaagde in de proceskosten tot aan 
deze uitspraak aan de zijde van eiseres begroot op 
f400,— (Vierhonderd gulden), inclusief de omzetbe
lasting. Enz. 

Nr 35. President Arrondissements-Rechtbank 
te 's-Hertogenbosch, 16 september 1968. 

(lasdoos) 
(Dr H. L. M. Kramer) 

Art. 30 Octrooiwet. 
Octrooi 88233 (lasdoos); materiële uitlegging. Inbreuk 

aangenomen. 

Art. 51 juncto 43 Octrooiwet. 
Het verweer dat een eigenschap van de lasdoos reeds 

bekend was en dus niet meer voor octrooiverlening in 
aanmerking kwam, verworpen, omdat de Octrooiraad im
mers een vergissing kan hebben begaan en dit slechts kan 
leiden tot nietigverklaring van het octrooi volgens art. 51 
O.W., doch niet aan de orde kan komen in een inbreuk
procedure volgens art. 43 O.W. 

Men mag een octrooischrift, dat een fout bevat, niet 
schoonwassen door die fout weg te interpreteren in strijd 
met hetgeen duidelijk in dat octrooischrift vermeld staat. 

N.V. Hollandsche Apparatenfabriek „H.A.F." te Rot
terdam, eiseres, procureur Mr W. L. M. Knitel, advocaat 
Mr H. P. Utermark, bijgestaan door de octrooigemach
tigde Ir A. D. Douma, 

tegen 
Hekkens Apparatenfabriek N.V. te Boxtel, gedaagde, 

procureur Mr J. A. M. Banning, bijgestaan door de oc
trooigemachtigde Ir F. X. Noz. 

De President, enz. 
TEN AANZIEN VAN HET RECHT: 

Overwegende, dat tussen partijen vaststaat: dat eiseres 
de fabrikante is van een zogenaamde lasdoos, dat wil 
zeggen een doos, waarin electrische leidingen met elkaar 
worden verbonden, bijvoorbeeld de leidingen van het net 
en die van een lichtpunt; dat eiseresses lasdoos de navol
gende, ten deze relevante eigenschappen heeft, gaande 
van het meer algemene naar het meer bijzondere: 1. eise
resses lasdoos kan men aan het plafond bevestigen, en 
men kan er een verlichtingsarmatuur onder ophangen 
middels een midden onder die doos aangebracht, zoge
naamd ophangorgaan (haak); 2. de betreffende haak zit 
niet vast aan de zijwanden van de doos of iets dergelijks, 
doch wordt alleen gedragen door het onderste deksel van 
de doos, en komt mee, als men dat deksel afneemt; 3. de 
bijzondere wijze, waarop die haak aan het deksel vast
gemaakt wordt, is als volgt: de platte haak bestaat uit 
een smallere eigenlijke haak en een breder bovenstuk, 
waardoor alleen de eigenlijke haak van boven af door een 
in het deksel aangebrachte smalle sleuf naar beneden kan 
glijden, doch het bredere bovenstuk boven op het deksel 
blijft rusten en zo de haak draagt, terwijl bovendien de 
haak kan worden vastgezet doordat daarin tussen het 

bovenstuk en de eigenlijke haak nog een sleuf zit, waarin 
de deksel wand kan worden geschoven; 

dat aan eiseres voor bedoelde lasdoos op 17 april 1958 
het thans nog geldige octrooi no. 88233 is verleend, ter
zake van een in die doos verwerkte uitvinding gelijk in het 
octrooischrift nader omschreven; dat ook gedaagde sedert 
kort zonder toestemming van eiseres een lasdoos in haar 
bedrijf vervaardigt en in de handel brengt; en dat gedaag
des lasdoos de navolgende eigenschappen heeft, gaande 
van het meer algemene naar het meer bijzondere: 1. even
als eiseresses lasdoos kan men ook gedaagdes doos aan 
het plafond aanbrengen, en kan men daaronder een ver
lichtingsarmatuur ophangen middels een midden onder 
die doos bevestigde haak; 2. evenals bij eiseresses doos 
wordt die haak alleen door het onderste deksel van de 
doos gedragen; 3. doch de bijzondere bevestigingswijze 
van de haak is anders: aan de binnenkant van het deksel 
zit een uitstulping, die van binnen hol is, het bovenstuk 
van de haak wordt van beneden af in die uitstulping ge
schoven, en vervolgens wordt de haak vastgezet door 
middel van een dwarsasje, dat door corresponderende 
gaatjes in de uitstulping van het deksel en het daarin ge
schoven bovenstuk van de haak gestoken wordt; 

O., dat het meningsverschil tussen partijen thans han
delt over de draagwijdte van het aan eiseres voor haar 
lasdoos verleende octrooi: volgens eiseres beschermt haar 
octrooi ook de tweede bovengenoemde eigenschappen van 
haar doos, doch volgens gedaagde bestrijkt dat octrooi 
alleen de derde eigenschap, en zo meent eiseres een ver
bod van gedaagdes lasdoos te mogen vorderen, doch be
staat daartoe volgens gedaagde geen grond, aangezien de 
derde eigenschap bij beide dozen geheel verschillend is; 

O., dat in deze beslissend is, waarin eiseresses geoc
trooieerde uitvinding bestaat, zoals een en ander in haar 
octrooischrift omschreven is; 

Overwegende daaromtrent: dat bedoeld octrooischrift 
voor de stand der techniek, vóórdat eiseres haar uitvin
ding deed, verwijst naar het Duitse „Gebrauchsmuster" 
no. 1.327.657 uit het jaar 1934; dat laatstgenoemd ge
schrift — gelijk daaruit blijkt — de uitvinding behandelt, 
om onder een lasdoos een haak te bevestigen, waardoor 
het mogelijk wordt, om de lasdoos niet meer tegen de 
zijmuur aan te brengen, doch tegen het plafond, en om 
de verlichtingsarmatuur aan en recht onder de lasdoos op 
te hangen; dat deze uitvinding dus de eerste eigenschap 
van der partijen lasdozen betreft, en volgens het octrooi
schrift de stand der techniek tijdens eiseresses uitvinding 
niet verder ging dan dat die eigenschap bekend was; dat, 
logisch gezien, op deze eerste stap als tweede stap volgt: 
de haak alleen aan het onderste deksel van de doos te 
bevestigen, zijnde dit de tweede bovengenoemde eigen
schap; dat daarin dus eiseresses uitvinding moet bestaan, 
en het octrooischrift zulks ook duidelijk stelt, als het ver
meldt, dat vóór eiseresses uitvinding weliswaar lasdozen 
met een ophangorgaan bekend waren, doch bij die oude 
lasdozen het ophangorgaan onafhankelijk van het deksel 
in de lasdoos zelf ondersteund werd, hetgeen tot een be
trekkelijk ingewikkelde en dus dure constructie leidde, 
terwijl daarentegen bij eiseresses lasdoos het platte ele
ment (de haak) uitsluitend door het aan de doos te beves
tigen deksel gedragen wordt met alle voordelen van dien; 
en dat de conclusie van het octrooischrift dan ook aan
geeft, dat eiseresses uitvinding het kenmerk heeft: „dat 
het platte element uitsluitend door het, door middel van 
schroeven of dergelijke bevestigingsorganen aan de doos 
te bevestigen, deksel wordt gedragen"; 

O., dat uit het bovenstaande volgt, dat eiseresses oc
trooi reeds de tweede eigenschap van haar lasdoos be
schermt, weshalve gedaagdes lasdoos, die die eigenschap 
ook heeft, door eiseresses octrooi getroffen wordt, en Wij 
het door eiseres gevorderde verbod van gedaagdes doos 
behoren toe te wijzen; 
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O., dat gedaagdes verweer, dat eiseresses octrooi slechts 
de derde eigenschap van haar lasdoos betreft, steunt op 
de stelling, dat, ten tijde van eiseresses uitvinding, ook de 
tweede eigenschap van die doos reeds bekend was, en dus 
niet meer voor octrooiverlening in aanmerking kwam, 
hetgeen gedaagde inderdaad feitelijk min of meer aan
nemelijk heeft gemaakt door te verwijzen naar het Ame
rikaanse Patent no. 1.883.621 d.d. 18 oktober 1932 ten 
name van Henry D'Olier jr., en het Nederlandse Octrooi 
no. 35765 d.d. 16 mei 1935 ten name van de N.V. voor
heen J. Schleper en Zonen; dat echter, zelfs indien een 
en ander waar is, daaruit niet volgt, dat eiseresses octrooi 
de tweede eigenschap harer doos niet kan beschermen, 
omdat de Octrooiraad immers een vergissing kan hebben 
begaan; dat, indien dit laatste het geval is, zulks slechts 
kan leiden tot nietigverklaring van het octrooi volgens 
artikel 51 van de Octrooiwet, doch niet aan de orde kan 
komen in een inbreukprocedure volgens artikel 43 der 
Wet, gelijk in casu, aangezien in een dergelijke procedure 
het octrooi moet worden genomen zoals het verleend is; 
dat gedaagde intussen veeleer schijnt te willen betogen, 
dat de Octrooiraad geen vergissing kan hebben begaan, en 
men het octrooi zodanig moet interpreteren, dat een 
eventuele vergissing geëlimineerd wordt, hetgeen dan 
moet geschieden door eiseresses octrooi alleen op de 
derde eigenschap van haar doos te betrekken; dat dit be
toog evenwel faalt, omdat ook de Octrooiraad feilbaar is, 
en men een octrooischrift, dat een fout bevat, niet mag 
schoonwassen door die fout weg te interpreteren in strijd 
met hetgeen duidelijk in dat octrooischrift vermeld staat, 
in casu dat eiseresses uitvinding de tweede eigenschap 
van haar doos betreft; en dat uit het voorgaande volgt 
dat gedaagdes verweer verworpen moet worden, ook al 
kan men aan gedaagde toegeven, dat het octrooischrift de 
tweede en de derde eigenschap van eiseresses lasdoos niet 
altijd even duidelijk onderscheidt, en bijvoorbeeld on
evenredig veel gewicht schijnt te hechten aan het feit, 
dat eiseresses haak (evenals trouwens gedaagdes haak), 
plat is, en aan het feit, dat eiseresses haak (anders dan 
gedaagdes haak) half door het deksel steekt (in plaats 
van erin geschoven te zijn), al hetgeen evenwel niet weg
neemt, dat de nadruk in het octrooischrift duidelijk op de 
tweede eigenschap van eiseresses lasdoos valt; 

O., dat Wij geen termen vinden tot toewijzing van de 
gevorderde uitvoerbaarheid op de minuut; 

O., dat gedaagde verwezen moet worden in de kosten; 

RECHTDOENDE IN NAAM DER KONINGIN IN KORT GEDING: 

1. Gelasten aan gedaagde, om het in of voor haar be
drijf vervaardigen, in het verkeer brengen, verder ver
kopen, verhuren, afleveren, voor een of ander in voorraad 
hebben ofwel gebruiken van lasdozen, welke een toepas
sing bevatten van de in het Nederlands octrooi no. 88.233 
beschermde uitvinding, na te laten, en verbieden een en 
ander aan gedaagde; 

2. Veroordelen gedaagde om, voor het geval zij niet
temin in strijd met de sub 1 genoemde last respectievelijk 
verbod met één of meer der genoemde handelingen mocht 
voortgaan, aan eiseres ten titel van dwangsom te betalen 
een bedrag groot f 2.500,— (tweeduizend en vijfhonderd 
gulden), voor iedere dag of keer dat zij dit verbod mocht 
overtreden; 

Verklaren dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; 
Wijzen af het meer of anders gevorderde; en: 
Veroordelen gedaagde in de kosten van dit geding, aan 

de zijde van eiseres tot heden begroot op f254,13; enz. 

Nr 36. President Arrondissements-Rechtbank 
te Rotterdam, 16 juli 1968. 

( dif enylbutazon ) 

(Mr J. G. L. Reuder) 

Art. 30 Octrooiwet. 
Octrooi 94 523. 
Verweer dat de vordering nodeloos is ingesteld en voor 

enige dwangsom geen aanleiding bestaat daar gedaagde 
de verkoop van de onderhavige dij enylbutazon onmiddel
lijk heejt gestaakt, verworpen, nu vaststaat, dat gedaagde 
inbreuk op het octrooi heejt gepleegd en eiseres wel 
degelijk belang heejt bij een onverwijlde, doeltrejjende 
voorziening ter voorkoming van verdere inbreuken. 

J. R. Geigy A.G. te Bazel, Zwitserland, eiseres in kort 
geding, procureur Mr B. J. Pot, advocaat M r J. M. 
Barents, 

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

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

De President, enz. 
Overwegende, dat gedaagde heeft verzocht de vor

dering van eiseres niet toe te wijzen, stellende dat deze 
vordering nodeloos is ingesteld en voor enige dwangsom 
geen aanleiding bestaat, daar gedaagde de verkoop van 
de onderhavige diphenylbutazon onmiddellijk heeft ge
staakt en eiseres deze verkoop door een eenvoudige mede
deling aan gedaagde had kunnen voorkomen; 

O. dat, nu vaststaat, dat gedaagde inbreuk op het oc
trooi van eiseres heeft gepleegd, eiseres wel degelijk be
lang heeft bij een onverwijlde, doeltreffende voorziening 
ter voorkoming van verdere inbreuken, temeer daar ge
daagde haar te dezer zake geen enkele deugdelijke garan
tie heeft gegeven; 

O., dat de door eiseres ingestelde vordering mitsdien 
toewijsbaar is in voege als in het dictum van dit vonnis 
omschreven; 

O. dat gedaagde, die zich weliswaar aan Ons oordeel 
heeft gerefereerd, doch niettemin tegen toewijzing van de 
ingestelde vordering bezwaar heeft gemaakt, als de in het 
ongelijk gestelde partij is te beschouwen en in de kosten 
van dit geding dient te worden veroordeeld; 

RECHTDOENDE IN KORT GEDING: 

Verbieden gedaagde het in of voor zijn bedrijf vervaar
digen, in het verkeer brengen, verder verkopen, afleveren, 
voor een of ander in voorraad hebben ofwel gebruiken 
van de stof diphenylbutazonum, bereid volgens de werk
wijze als beschermd in het Nederlands octrooi nr. 94523. 

Veroordelen gedaagde om aan eiseres te betalen een 
dwangsom van f 10.000,— voor elke overtreding van dit 
verbod, gepleegd nadat dit vonnis aan gedaagde zal zijn 
betekend, met bepaling, dat als overtreding zal worden 
beschouwd het vervaardigen, in het verkeer brengen, ver
der verkopen, afleveren, voor een of ander in voorraad 
houden ofwel gebruiken van iedere kilogram product of 
gedeelte daarvan, verpakt of onverpakt, waarin de stof 
bereid volgens de werkwijze als beschermd in het Neder
lands octrooi nr. 94523, hetzij in bulk, hetzij verwerkt tot 
pillen, tabletten of poeders en al of niet in combinatie met 
andere stoffen voorkomt. 

Verklaren dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad. 
Ontzeggen het meer of anders gevorderde. 
Veroordelen gedaagde in de kosten van dit geding, tot 

op deze uitspraak aan de zijde van eiseres begroot op 
f 57,90 aan verschotten en f 175,— aan salaris, exclusief 
omzetbelasting. 



Blz. 120 BIJBLAD I N D U S T R I Ë L E EIGENDOM, Nr 4 15 april 1969 

Nr 37. President Arrondissements-Rechtbank te Utrecht, 
11 april 1968. 

(kolk) 
(Prof. Mr V. J. A. van Dijk) 

Art. 289 Rv. 
De aard van de rechtspleging in kort geding laat in het 

algemeen niet toe, dat een voldoende diepgaand onder
zoek door deskundigen wordt ingesteld ter zake van het 
al dan niet bestaan van een octrooi-inbreuk, zodat de 
Rechter in kort geding in het algemeen in dergelijke ge
vallen moet volstaan met het uitspreken van zijn voor
lopige oordeel, zoals en in zoverre hij dit met de hem in 
kort geding ten dienste staande mogelijkheden heeft kun
nen vormen. 

Art. 43, lid 2 O.W. juncto art. 1401 BW. 
Het bestaan van gerede twijfel aan octrooi-inbreuk 

door zekere producten brengt met zich mede, dat het in 
strijd is met de zorgvuldigheid, die de octrooi- of licentie
houder in het maatschappelijk verkeer jegens de produ
centen van die producten behoort in acht te nemen, om 
aan afnemers van die producten exploiten als bedoeld in 
art. 43, 2 O.W. te doen uitbrengen, aan hen circulaires 
van de ten processe bedoelde inhoud te zenden of op 
andere wijze soortgelijke mededelingen te doen. 

Het uitbrengen van dergelijke exploiten aan producen
ten zelve is niet onrechtmatig, zijnde zulks juist een gepast 
middel voor de octrooi- of licentiehouder om zijn stand
punt terzake van eventuele octrooi-inbreuk aan de weder
partij onder ogen te brengen. 

Begieco N.V. te Doetinchem, c.s., eiseressen, procureur 
Mr C. A. Westerouen van Meeteren, advocaat Mr J. A. 
van Arkel, 

tegen 
„T.B.S." Technisch Bureau voor gietijzerprodukten 

N.V. te Soest, c.s., gedaagden, procureur Mr M. A. C. de 
Geus-Viëtor, advocaat Jhr Mr C. H. Beelaerts van Blok
land. 

De President, enz. 
TEN AANZIEN VAN DE FEITEN: 

Overwegende dat eiseressen aan gedaagden dagvaar
dingen hebben doen betekenen, daarin stellende en con
cluderende als volgt: 

1) aangezien gedaagde sub 2 houder is van het Neder
lands octrooi no. 123.276 — verder te noemen het octrooi 
— hem op 17 oktober 1967 verleend voor „kolk, of der
gelijk vast in de bodem ondersteund aansluitpunt" van 
welk octrooi de conclusies luiden: 

1. Kolk of dergelijk vast in de bodem onder
steund aansluitpunt, voor de afvoer van regen- of 
afvalwater naar een riool of dergelijke verzamellei-
ding, waarbij een aansluitbuis uit maatvast of niet-
maatvast materiaal zoals bijvoorbeeld gietijzer, 
kunststof, gres, beton e.d. is bevestigd aan de ge
bruikelijk horizontaal gerichte, metalen afvoerbuis 
van de kolk, met het kenmerk, dat het aansluiteinde 
(5) van de aansluitbuis met een oppervlak waarvan 
de diameter aanmerkelijk verschilt van die van het 
toegekeerde oppervlak van de afvoerbuis, losneem-
baar doch dichtend is vastgeklemd tegen een op de 
afvoerbuis (2) aan of nabij de eindrand door vul-
caniseren vastgehechte rubberring (3) , waarvan de 
doorsnede bij gemonteerde aansluitbuis een grotere 
dikte heeft in radiale richting dan in axiale richting. 

2. Kolk volgens conclusie 1, met het kenmerk, 
dat de aansluitbuis is gemaakt van kunststof, zoals 
bijvoorbeeld polyvinylchloride, en aan het binnen-
opperviak van het conisch verbrede aansluiteinde 
een omlopende groef aanwezig is. 

2) aangezien gedaagde sub 2 aan gedaagde sub 1 een 
licentie onder het octrooi heeft verleend. 

3) aangezien gedaagde sub 1 in december 1967 aan 
praktisch een ieder, die kolken of dergelijk vast in de 
bodem ondersteunde aansluitpunten in of voor zijn be
drijf vervaardigt, in het verkeer brengt, verkoopt, ge
bruikt etc. derhalve ook aan praktisch alle grote aan
nemersfirma's, gemeenten e tc , die de voornaamste af
nemers zijn van door eiseressen vervaardigde, of in hun 
opdracht vervaardigde, kolkaansluitingen een circulaire 
met de navolgende inhoud heeft gezonden: 

Betreft: Nederlands octrooi 

Weledelgestrenge Heer, 
Soest, december 1967 

Het is ons een genoegen U mede te delen, dat met in
gang van 17 oktober 1967, de Octrooiraad onze Directeur, 
de Heer E. S. Raatjes, onder no. 123276 octrooi heeft 
verleend voor: 

„Kolk, of dergelijk vast in de bodem ondersteund aan
sluitpunt". 

Deze omschrijving van de Octrooiraad is de benaming 
van de door ons reeds in meer dan 100.000 exemplaren 
geleverde en daardoor algemeen bekende, flexibele aan-
sluitmogelijkheid. Dat wij U van deze octrooiverlening 
waarop wij licentie hebben, op de hoogte stellen heeft een 
reden, en wel een zeer bijzondere. Deze uitvinding is zo 
gewild en aantrekkelijk gebleken, dat door andere fabri
kanten, aangelokt door de uitstekende eigenschappen van 
deze vinding, een produkt aan de markt wordt gebracht, 
dat kenmerken van de thans geoctrooieerde uitvinding 
vertoont. 

Door deze octrooiverlening zullen alle tot nu toe op 
dit gebied door anderen vervaardigde en in de handel 
gebrachte producten niet meer geleverd en/ of ge- dan 
wel verkocht kunnen worden, zonder dat hierdoor een 
inbreuk wordt gepleegd op het verleende octrooi en onze 
rechten daarop. Wij menen daarom goed te doen onze 
afnemers hiervan op de hoogte te stellen: 

Alleen wij hebben octrooirechten op de aansluitmoge-
lijkheid in het bovengenoemde octrooi genoemd, alleen 
wij kunnen deze aansluitmogelijkheid onbeperkt en recht
matig leveren. 

Over deze flexibele aansluitmogelijkheid zelf, kunnen 
wij kort zijn. Niet alleen dat goede wijn geen krans be
hoeft, ook de mate van navolging sedert de eerste publi
caties toont aan, dat het hier een uitzonderlijk belangrijke 
ontwikkeling betreft. 

Hoe belangrijk, dat tonen wij U gaarne nader aan, in 
een speciaal aan dit onderwerp gewijde publicatie, die U 
in de komende maand van ons tegemoet kunt zien en 
waarvoor wij reeds thans gaarne Uw aandacht vragen. 

Hoogachtend, 
„T.B.S." Technisch Bureau 

voor Gietijzerproducten N.V. 
Soest 

4) aangezien uit voormelde circulaire volgt, dat ge
daagden — niet alleen gedaagde sub 1, maar ook haar 
directeur en houder van het octrooi •— zich op het stand
punt stellen, dat iedere flexibele kolkaansluiting valt on
der de beschermingsomvang van het octrooi. 

5) aangezien voormeld, in „aangezien 4" omschreven 
standpunt van gedaagden onjuist is, daar tal van flexibele 
kolkaansluitingen niet onder het octrooi vallen, en dit 
met name het geval is bij een aantal door eiseressen ver
vaardigde en/ of in het verkeer gebrachte kolkaanslui
tingen. 
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6) aangezien voormelde circulaire ook in de zin als in 
„aangezien 4" omschreven door de afnemers van flexibele 
kolkaansluitingen van eiseressen is opgevat, ten gevolge 
waarvan eiseressen orders voor flexibele kolkaansluitin
gen, die in tegenstelling tot de door gedaagden gepreten
deerde stellingen niet onder het octrooi vallen, hebben 
verloren, althans dreigen te verliezen, doordat deze af
nemers flexible kolkaansluitingen van gedaagde sub 1 
i.p.v. eiseressen hebben resp. gaan betrekken, ten einde 
gevrijwaard te zijn tegen eventuele moeilijkheden van de 
zijde van gedaagden wegens vermeende octrooi-inbreuk. 

7) aangezien eiseressen aan gedaagden in de tweede 
helft van januari 1968 monsters van een zestal typen 
flexibele kolkaansluitingen aangeduid met de letters A 
t /m F, die zij vervaardigen c.q. vervaardigden — althans 
laten c.q. lieten vervaardigen — en in het verkeer brengen 
c.q. brachten hebben doen toekomen. 

8) aangezien eiseressen gedaagden bij die gelegenheid 
hebben gesommeerd mede te delen of zij bij hun voor
melde standpunt bleven, en, zo dit ten aanzien van één 
of meer van de typen flexibele kolkaansluitingen A t /m F 
niet het geval was, hebben verlangd, dat gedaagden voor
meld in genoemde circulaire ingenomen standpunt zouden 
herroepen en bekend zouden maken, dat eiseressen zon
der inbreuk te maken op het octrooi flexibele kolkaan
sluitingen (laten) vervaardigen en in het verkeer brengen 
etc. 

9) aangezien eiseressen — bij de toezending van de 
typen kolkaansluitingen A t /m F — zich bereid hebben 
verklaard, indien gedaagden op goede gronden zouden 
stellen, dat bepaalde typen inbreuk op het octrooi maken, 
laatstgenoemde typen uit de roulatie te nemen, voor zover 
dit niet reeds was geschied. 

10) aangezien gedaagden bij hun standpunt zijn ge
bleven dat iedere flexibele kolkaansluiting onder het 
octrooi valt. 

11) aangezien gedaagde sub 1 ook na ontvangst van 
de typen kolkaansluitingen A t /m F is voortgegaan met 
het doen uitbrengen van deurwaardersexploiten als ge
noemd in artikel 43 lid 2 Octrooiwet, en onder meer op 
1 maart 1968 aan H. J. TIECKEN N.V. te Doetinchem 
en de N.V. Handel- Industrie- en Scheepvaartmaat
schappij D E HOOP te Terneuzen — ondernemingen, die 
flexibele kolkaansluitingen volgens type D van resp. voor 
één van de eiseressen (Ten Cate) afnemen resp. vervaar
digen en in haar opdracht aan afnemers afleveren — der
gelijke exploiten heeft doen betekenen. 

12) aangezien eiseressen aan gedaagden hebben mede
gedeeld, dat zij vervaardiging en het in verkeer brengen 
van de flexibele kolkaansluitingen volgens typen A en E 
hebben gestaakt •— dit was reeds in feite eind december 
1967 begin januari 1968 gebeurd —, zodat alleen de flexi
bele kolkaansluitingen volgens de typen B, C, D, en F nog 
van belang zijn. 

13) aangezien ook het personeel van gedaagde sub 1 
bij afnemers van eiseressen mededeelt, dat flexibele kolk
aansluitingen volgens één of meer van de typen B, C, D, 
of F onder het octrooi vallen. 

14) aangezien het optreden van gedaagden en hun per
soneel er in de praktijk op neerkomt, dat onder de af
nemers van de flexibele kolkaansluitingen volgens één 
of meer van de typen B, C, D, of F onrust en angst wordt 
gezaaid, hetgeen onjuist is, daar voormelde typen flexibele 
kolkaansluitingen niet onder het octrooi vallen. 

15) aangezien bij geen van voormelde typen B, C, D, 
of F — zijnde flexibele kolkaansluitingen, die tot stand 
worden gebracht doordat zich tussen de aansluit- en af-

voerbuis op of bij het aansluiteinde van één van deze 
buizen een rubberconstructie bevindt; resp. bij type B 
een van een „halvemaan" voorziene manchet om het 
einde van één van de buizen; bij type C een in het einde 
van één van de buizen bevestigde „halve maan"; bij typen 
D en F een, al dan niet in een speciale, gemaakte groef 
van één der buizen zittende rolring — de in de conclusie 
1 van het octrooi genoemde kenmerken voorkomen. 

16) aangezien immers bij kolkaansluitingen volgens 
type B, C, D en F zich niet voordoen: 

1°. een aanmerkelijk verschil in diameter tussen de 
aansluitbuis en de afvoerbuis bij het aansluiteinde; 

2°. een door vulcaniseren vastgehechte rubberring; 
3°. een rubberring, die bij een gemonteerde aansluit

buis in radiale richting een grotere dikte dan in axiale 
richting heeft. 

17) aangezien gedaagden, mede gelet op de door hen 
bij octrooiverlenings- en octrooioppositie procedures op
gedane ervaringen, voldoende deskundig zijn op het ter
rein van de kolkaansluitingen en de op dit terrein be
staande literatuur — onder meer octrooischriften — 
om te weten, dat niet iedere flexibele kolkaansluiting en 
met name niet de typen B, C, D en F onder het octrooi 
vallen, zodat gedaagden onrechtmatig jegens eiseressen 
handelen door zich tegenover afnemers van eiseressen in 
voormelde circulaire en in exploiten op het tegenover
gestelde si indpunt te stellen. 

18) aangezien derhalve eiseressen recht en belang 
hebben, dat gedaagden worden gelast ten eerste voor
melde circulaire en exploiten te rectificeren voor zover 
deze betrekking hebben op iedere flexibele, althans met 
name de typen B, C, D en F, kolkaansluiting en ten 
tweede het uitbrengen van exploiten, het schrijven en 
rondzenden van circulaires en het doen of laten doen 
van mededelingen van gelijke of soortgelijke strekking als 
hierboven omschreven aan afnemers van eiseressen of 
anderen te staken en gestaakt te houden. 

19) aangezien ook, indien de in „aangezien" 17 ver
melde wetenschap bij gedaagden zou ontbreken, de vor
dering van eiseressen dient te worden toegewezen, indien 
in het onderhavig geding naar het voorlopig oordeel van 
de President, de door gedaagden in woord en geschrift ge
uite pretenties als bovenomschreven onjuist zijn. 

20) aangezien de onderhavige zaak spoedeisend is, 
daar, indien niet op korte termijn paal en perk worde 
gesteld aan het optreden van gedaagden als bovenom
schreven, eiseressen onherstelbare schade zullen lijden, 
terwijl de omvang van deze schade zeer moeilijk exact be
cijferd kan worden. 

MITSDIEN: 

Het de Edelachtbare Heer President behage bij vonnis 
uitvoerbaar bij voorraad, voorzover de Wet dit toelaat: 

1. Gedaagden te gelasten terstond het uitbrengen van 
exploiten, het schrijven en rondsturen van circulaires, en 
het doen of laten doen van mededelingen van gelijke of 
soortgelijke strekking als hierboven omschreven aan af
nemers van eiseressen van flexibele kolkaansluitingen vol
gens typen B, C, D en F te staken en gestaakt te houden. 

2. Gedaagden te gelasten binnen 10 (tien) dagen na 
het wijzen van het vonnis in de onderhavige zaak aan 
iedereen, aan wie het desbewustheidsexploit dan wel de 
circulaire als voormeld is betekend resp. toegezonden, per 
aangetekende brief te berichten, dat bij vonnis d.d. 
van de President van de Arrondissements-Rechtbank te 
Utrecht, in kort geding tussen partijen gewezen, is beslist, 
dat niet iedere flexibele kolkaansluiting, en met name niet 
de flexibele kolkaansluitingen, die eiseressen thans ver-
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vaardigen, verkopen en (doen) afleveren, inbreuk maken 
op het Nederlands octrooi no. 123.276 van gedaagde 
sub 2. 

3. Gedaagden te gelasten binnen 14 (veertien) dagen 
na het wijzen van het vonnis in de onderhavige zaak aan 
de advocaat van eiseressen een afschrift van de brief als in 
petitum sub 2 aangegeven benevens een opgave van al 
degenen, aan wie deze brief is verzonden, te verstrekken. 

4. Gedaagden te veroordelen tot betaling van een 
dwangsom van f 5.000,— (vijfduizend gulden) voor ieder 
geval ten aanzien waarvan gedaagden de hem resp. haar 
opgelegde lasten niet of niet volledig zijn nagekomen. 

5. Gedaagden te veroordelen tot betaling van de pro
ceskosten aan de zijde van eiseressen gevallen. Enz. 

IN RECHTE: 

Overwegende dat het spoedeisend karakter van de zaak 
— door gedaagden overigens niet betwist — Ons uit 
het door eiseressen gestelde voldoende aannemelijk is ge
worden; 

O. dat tussen partijen als enerzijds gesteld en anderzijds 
erkend, dan wel niet of onvoldoende weersproken ten pro-
cesse vaststaat: 

a. het bij dagvaarding gestelde in het Ie, 2e, 3e, 7e, 8e, 
9e, 10e, 11e, 12e en 13e „Aangezien", 

b. dat eiseressen ten gevolge van de gedragingen van 
gedaagden, waaronder het rondzenden van de ten pro-
cesse bedoelde circulaire, orders hebben verloren, omdat 
de betrokken afnemers moeilijkheden in verband met 
eventuele octrooiinbreuk wensen te vermijden; 

O. dat Ons ter terechtzitting is gebleken, dat de ten 
processe bedoelde producten van eiseressen, waarvan Ons 
exemplaren, aangeduid als typen B, C, D en F, zijn ge
toond, genoegzaam aan partijen onder die aanduidingen 
bekend zijn; 

O. dat de aard van de rechtspleging in kort geding in 
het algemeen niet toelaat, dat een voldoende diepgaand 
onderzoek door deskundigen wordt ingesteld terzake van 
het al dan niet bestaan van een octrooi-inbreuk, zodat de 
Rechter in kort geding in het algemeen in dergelijke ge
vallen moet volstaan met het uitspreken van zijn voor
lopig oordeel, zoals en in zoverre hij dit met de hem in 
kort geding ten dienste staande mogelijkheden heeft kun
nen vormen; 

dat in casu partijen, blijkens het bij monde van haar 
raadslieden gestelde, eenparig geen ander oordeel van 
Ons verlangen; 

O. dat Wij mitsdien in de onderhavige zaak op dit punt 
slechts kunnen komen tot beantwoording van de vraag of 
en in hoeverre er twijfel bestaat ten aanzien van de be
weerde octrooi-inbreuken; 

dat daaruit reeds volgt, dat Wij geen uitspraak kunnen 
doen in voege als sub 2 in het petitum wordt veronder
steld, zodat het gevorderde sub 2 en 3 niet voor toewijzing 
in aanmerking kan komen; 

O. dat blijkens hetgeen namens partijen ten processe 
is aangevoerd, hetgeen Ons ten processe is getoond en de 
overgelegde producties, het wezen van de uitvinding 
waarvoor het octrooi nummer 123.276 is verleend, voor
zover te dezen van belang, neerkomt op: een kolk waar
van de afvoerbuis zodanig is ingericht dat een aansluit-
buis losneembaar en flexibel daaraan wordt bevestigd, 
waartoe de volgende maatregelen zijn genomen; 

1°. een aanmerkelijk verschil in diameter tussen de 
aansluiteinden van de afvoerbuis van de kolk en de aan-
sluitbuis, 

2°. een door vulcaniseren in of om de afvoerbuis van 
de kolk vastgehechte rubberring, 

3°. een grotere dikte van die rubberring in radiale dan 
in axiale richting bij gemonteerde aansluitbuis; 

dat toch blijkt uit de diverse ten processe overgelegde 
fotocopieën van buitenlandse, oudere octrooischriften, 
waaronder het Amerikaans octrooischrift 2.365.574, dat 
losneembare en flexibele aansluitingen met toepassing van 
een rubberring op zichzelf bekend waren, speciaal ten 
aanzien van pijpen onderling; 

dat uit de aard van dergelijke constructies voortvloeit 
een, in elk geval bij de aansluiteinden, groter verschil in 
diameter dan nodig is voor het enkel om elkander schui
ven van de beide pijpen; 

dat uit de stukken met betrekking tot de ontstaans
geschiedenis van het litigieuze octrooi en de eindbeslissing 
van de Aanvraagaf deling van de Octrooiraad van 10 no
vember 1966 met betrekking tot de octrooiaanvrage num
mer 300.709 kl. 101, ak. 12, bovendien blijkt dat toe
passing van een dergelijke constructie aan de afvoerbuis 
van een vast punt, zoals een kolk, enerzijds en een aan
sluitbuis anderzijds op zich zelf onvoldoende is voor een 
octrooieerbare uitvinding; 

O. dat Wij, gezien het hierboven overwogene, kunnen 
volstaan met summiere toetsing van de litigieuze pro
ducten van eiseressen, ten processe getoond als typen B, 
C, D en F, aan voormelde kenschetsing van de essentialia 
van het wezen der geoctrooieerde uitvinding; 

O. dat beschouwing van de ten processe door partijen 
getoonde exemplaren, daarbij gelet op de terzake gegeven 
toelichting, Ons aannemelijk heeft gemaakt dat er ten 
aanzien van de typen B, D en F goede grond bestaat voor 
twijfel aan het bestaan van inbreuk op het octrooi num
mer 123.276; 

dat immers de bij die typen gebruikte rubberring noch 
is vastgevulcaniseerd, noch bij gemonteerde aansluitbuis 
in radiale richting een grotere dikte heeft dan in axiale 
richting, zodat het voorshands zeer twijfelachtig is of de 
gebezigde maatregelen voldoende identiek zijn aan die 
van de geoctrooieerde uitvinding om tot inbreuk op dat 
octrooi te concluderen; 

O. dat voormelde beschouwing en toelichting Ons 
ten aanzien van type C echter tot het oordeel leiden, 
dat er een zekere mate van waarschijnlijkheid bestaat, 
dat de gewone Rechter hier octrooi-inbreuk zal aan
nemen; 

dat toch in dit geval de rubberring wel degelijk is 
vastgevulcaniseerd, zodat voor het zelfde probleem als ten 
grondslag ligt aan de geoctrooieerde uitvinding een ver
gelijkbare oplossing wordt bereikt, welke wat betreft de 
gebezigde maatregelen die van de geoctrooieerde uitvin
ding wel zeer nabij komt; 

O. dat het bestaan van gerede twijfel, in de mate zoals 
die Ons ten processe is voorgekomen, aan octrooi-inbreuk 
door de producten volgens de typen B, D en F, met zich 
meebrengt dat het in strijd is met de zorgvuldigheid die 
de octrooi- of licentiehouder in het maatschappelijk ver
keer jegens de producenten van die producten behoort in 
acht te nemen om aan afnemers van die producten ex-
ploiten, als bedoeld in artikel 43, 2e lid van de Octrooi-
wet, te doen uitbrengen, aan hen circulaires van de ten 
processe bedoelde inhoud te zenden of op andere wijze 
soortgelijke mededelingen te doen, nu tengevolge van der
gelijke gedragingen aanzienlijke stagnatie in de afzet van 
die producten is te duchten; 

dat mitsdien het terzake daarvan gevraagde verbod 
voor toewijzing vatbaar is, in voege als hierna in het dic-
tum te vermelden; 

O. echter dat het doen uitbrengen van dergelijke ex-
ploiten aan eiseressen zelve in het algemeen en evenmin 
onder deze omstandigheden onrechtmatig is, zijnde zulks 
juist een gepast middel voor de octrooi- of licentiehouder 
om zijn standpunt terzake van eventuele octrooi-inbreuk 
aan de wederpartij onder ogen te brengen mede ter voor
bereiding van een terzake te voeren geding; 
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O. dat door gedaagden nog is aangevoerd dat de af
nemers van eiseressen zodanig deskundig zijn dat zij in 
staat zijn zich in octrooi-technische vragen te verdiepen, 
terwijl bovendien een aantal hunner veeleer is aan te 
merken als producenten, zoals Tiecken N.V. en N.V. De 
Hoop; 

O. dienaangaande dat ten processe geenszins is komen 
vast te staan dat die afnemers, naar is gebleken onder 
meer handelaren, aannemers en gemeenten, voormelde 
deskundigheid inderdaad in voldoende mate bezitten; 

dat bovendien dit niet wegneemt dat ook min of meer 
deskundige afnemers er veelal de voorkeur aan zullen 
geven moeilijkheden voortvloeiende uit beweerde octrooi
inbreuk te vermijden; 

dat voorts uit de ten processe door gedaagden over
gelegde documentatiemap Ons niet is gebleken dat 
Tiecken N.V. en N.V. De Hoop zich als producenten 
presenteren of als zodanig zouden moeten worden aan
gemerkt; derhalve kunnen Wij gedaagden in de voormelde 
stellingen niet volgen; 

O. dat Wij de onder sub 4 van het petitum genoemde 
dwangsom niet bovenmatig oordelen, zodat Wij deze aan 
het hierna te geven verbod zullen verbinden; 

O. dat nu beide partijen over en weer op enige punten 
in het ongelijk worden gesteld, Wij termen aanwezig ach
ten de kosten van dit geding tussen partijen te compen
seren, des dat iedere partij haar eigen kosten drage en 
de kosten van tenuitvoerlegging ten laste van gedaagden 
komen, indien zij niet vrijwillig aan dit vonnis voldoen; 

RECHTDOENDE IN NAAM DER KONINGIN: 

Gelasten gedaagden terstond het uitbrengen van ex-
ploiten, als bedoeld in artikel 43, 2e lid, van de Octrooi-
wet, het rondsturen van circulaires van de ten processe 
bedoelde inhoud en het doen of laten doen van mede
delingen van gelijke of soortgelijke inhoud, een en ander 
aan afnemers van eiseressen van flexibele kolkaansluitin-
gen volgens typen B, D en F, terzake van die producten 
te staken en gestaakt te houden; 

Bepalen dat voor ieder geval waarin gedaagden voor
melde veroordeling niet nakomen door hen zal zijn ver
beurd een dwangsom, welke hierbij wordt vastgesteld op 
f 5.000,— (vijf duizend gulden); 

Verklaren dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; 
Compenseren de kosten van dit kort geding tussen par

tijen, des dat iedere partij haar eigen kosten drage be
houdens dat de kosten van tenuitvoerlegging ten laste 
van gedaagden komen, indien zij niet vrijwillig aan dit 
vonnis voldoen; 

Wijzen af het meer of anders gevorderde. Enz. 

Nr 38. Arrondissements-Rechtbank te 's-Gravenhage, 
Derde Kamer, 28 mei 1968. 
(vervaardigen van papier) 

Voorzitter: Mr A. H. Lycklama; 
Rechters: Mrs C. P. Hierneiss en J. Veldstra. 

Art. 51 Octrooiwet. 
Octrooi 83 541 — Nietigheidsactie afgewezen na des

kundigenrapport. 

Koninklijke Papierfabrieken Van Gelder Zonen N.V. 
te Amsterdam, eiseres, procureur Mr J. M. Barents, 

tegen 
Clupak Inc. te New York, gedaagde, procureur Mr 

E. A. van Nieuwenhoven Helbach. 

a) Tussenvonnis dd. 15 maart 1966. 

Overwegende, dat eiseres vordert nietigverklaring van 
het Nederlands octrooi no. 83541 en daartoe stelt, dat het 
in dat octrooi beschermde op de aanvraagdatum daarvan 
(8 december 1952) niet nieuw was, daar het van vol
doende openbare bekendheid kon zijn om door een des
kundige te kunnen worden vervaardigd of toegepast en 
dat het geen octrooieerbare uitvinding inhield, daar het 
voor de deskundige voor de hand lag; 

O., dat gedaagde deze stellingen van eiseres ontkent als
mede hetgeen eiseres tot staving daarvan heeft gesteld in 
het tweede tot en met het negende „aangezien" der dag
vaarding en in het eerste en tweede „dat" van haar acte 
tot wijziging van eis; 

O., dat de Rechtbank zich omtrent de vraag of de 
stellingen van eiseres, in voege als hieronder nader ge
formuleerd, juist zijn zal doen voorlichten door deskun
digen; 

0. dat, nu partijen het over de persoon van de te be
noemen deskundigen eens zijn, de Rechtbank deze daar
toe zal benoemen; 

RECHTDOENDE: 

Alvorens verder te beslissen: 
Beveelt een onderzoek door deskundigen mede aan de 

hand van de processtukken omtrent de volgende vragen: 
1. Waren de werkwijzen en het rekbaar papier ver

vaardigd volgens één dier werkwijzen, beschermd in het 
Nederlands octrooi no. 83541, klasse 55 H (54 b.14 b.) 
en wel in ieder der conclusies van dat octrooi, op de in-
dieningsdatum daarvan (8 december 1952) nieuw ten op
zichte van de voorpublicaties, genoemd in de inleidende 
dagvaarding en in de acte tot wijziging van eis? 

2. Lagen op de vorenbedoelde indieningsdatum de in 
bedoeld octrooi en wel in ieder der conclusies van dat 
octrooi, beschermde werkwijzen en het volgens één dier 
werkwijzen vervaardigde rekbaar papier, voor de normaal-
deskundige vakman voor de hand? 

Benoemt tot deskundigen: 
1. Ir. G. F. van der Beek, octrooigemachtigde, wonen

de te 's-Gravenhage, Pauwenlaan 27; 
2. Ir. J. A. Emeis, lid van de Octrooiraad, wonende 

te 's-Gravenhage, Ruychrocklaan 172; 
3. Dr. A. H. H. van Royen, in dienst van het T.N.O. 

Vezelinstituut, wonende te Delft, Nieuwe Plantage 32; 
Draagt aan de vorengenoemde deskundigen op een 

schriftelijk rapport van hun bevindingen aan de Recht
bank in te leveren; enz. 

b) Deskundigenrapport d.d. 12 mei 1967. 

a. Wat is naar het wezen van de zaak de uitvinding, die 
in het octrooi 83.541 is beschermd. 

b. Wat staat in elk der voorpublicaties vermeld, voor 
zover van belang in verband met de uitvinding, in welk 
opzicht zijn de werkwijzen volgens de conclusies en het 
volgens een der werkwijzen vervaardigde papier nieuw 
ten opzichte van elk dezer voorpublicaties en zijn deze 
werkwijzen resp. dit papier ten opzichte van deze voor
publicaties voor de normaal-deskundige vakman voor de 
hand liggend. 

Ad a. 

Volgens art. 20 lid 3 Octrooiwet jo. art. 23 lid 4 Oc
trooireglement dient de conclusie om de verlangde uit
sluitende rechten nauwkeurig aan te geven. Het wezen
lijke van de beschermde uitvinding wordt blijkens vaste 
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jurisprudentie bepaald door de eerste conclusie gelezen 
in het licht van de beschrijving in het octrooischrift. Des
kundigen hebben daarom allereerst de beschrijving en 
tekening van het octrooischrift geraadpleegd. 

Blijkens kolom 1, alinea 1 beoogt de uitvinding een 
werkwijze te geven, welke resulteert in een papier met 
verhoogde rekbaarheid, echter mag deze verhoogde rek
baarheid niet verkregen zijn door het papier te crêpen. In 
kolom 1 alinea 2 wordt toegelicht waarom octrooihoud
ster niet de verhoogde rekbaarheid wil verkrijgen door 
crêpen, n.1. omdat gecrêpt papier de (voor sommige toe
passingen) gewenste gladheid niet bezit, terwijl bij het uit
rekken van crêpepapier de dikte van het papier verandert. 
Deskundigen menen, dat dit laatste geen nadere toelich
ting behoeft, daar crêpe-papier uit een normaal vlak 
papier wordt verkregen door het te voorzien van gol
vingen of meer of minder scherpe vouwen. 

Alinea 3 zegt dan, dat met de uitvinding behalve een 
glad oppervlak en een grote rekbaarheid, ook nog be
oogd wordt een papier te geven, dat bij het rekken prac-
tisch niet in dikte afneemt. 

Alinea 4 geeft (in dezelfde woorden als conclusie 1) 
aan, waaruit de werkwijze volgens de uitvinding bestaat. 
Daartoe moet papier genomen worden in plastische 
(d.w.z. vocht bevattende) toestand, dit wordt in elkaar 
gestuikt in een richting tegenovergesteld aan de genoemde 
rekrichting (derhalve in een richting gelegen in het vlak 
van het papier). Daarbij wordt het papier samengedrukt 
loodrecht op het vlak daarvan. Dit laatste moet met een 
dusdanig grote kracht gebeuren, dat het crêpen wordt 
verhinderd. Deze laatste woorden zijn bepalend voor de 
minimum grootte van de samendrukkende kracht, daar bij 
een te kleine kracht een gevolg van het stukken zal zijn, 
dat het papier uit zijn vlak gaat bewegen, derhalve gaat 
crêpen. Dit laatste wordt gezegd in kolom 4, regels 28 
e.v., waar is vermeld, dat de gebruikte rubberband (één 
der drukvlakken) hard moet zijn en voldoende spanning 
moet hebben om het papier te beletten te krinkelen, zodat 
zijn oppervlakken glad en evenwijdig blijven. 

Wat er tijdens de uitvoering van bovengenoemde werk
wijze met het papier gebeurt, staat op verschillende pas
sages in het octrooischrift te lezen. Kolom 3 regels 8 e.v. 
vermeldt, dat de vezels worden gestuikt en/of gekronkeld. 
Bij het uitrekken nemen de vervormde vezels een minder 
vervormde stand in. In kolom 6 regel 1 e.v. wordt dit 
herhaald en aangegeven, dat bij gecrêpt papier plooitjes 
in het papier worden rechtgetrokken, waardoor de schijn
bare dikte afneemt. Kolom 6 regel 53 licht toe, dat bij 
de behandeling volgens de werkwijze de dikte van het 
papier volgens de uitvinding weinig toeneemt. Kolom 4 
regel 35 e.v. vermeldt ook nog eens, dat de vervorming bij 
de uitvinding binnen de massa van de papierbaan plaats 
vindt. De dichtheid wordt daardoor verhoogd (kolom 
6 regel 28 e.v.). 

Op grond van het bovenstaande menen deskundigen, 
dat het wezen van de uitvinding door de in de conclusie 
aangegeven maatregelen juist is weergegeven, derhalve 
deze conclusie alle noodzakelijke maatregelen vermeldt, 
terwijl geen der maatregelen genoemd in deze conclusie 
kan worden weggelaten. 

Deskundigen ontkennen derhalve de juistheid van het 
door eiseres in de dagvaarding onder 8) gestelde, dat aan 
de woorden in conclusie 1 „waardoor het crêpen wordt 
verhinderd" generlei betekenis voor de beslissing van het 
onderhavige geschil kan worden toegekend, omdat deze 
geen kenmerk zouden inhouden van de geoctrooieerde 
uitvinding en niet bepalend zouden zijn voor het wezen 
dier uitvinding. Deskundigen achten de woorden „waar
door het crêpen wordt verhinderd" een belangrijke aan
wijzing voor de grootte van de toe te passen druk, zonder 
welke druk het papier niet de eigenschappen vermeld in 
kolom 1 alinea 3 zal krijgen. 

Deskundigen menen thans te kunnen overgaan tot het 
hierboven onder b) gestelde. 

Ad b. 

Duits octrooischrift 327.460. 
Blijkens de titel en de conclusie betreft dit octrooi

schrift het crêpen van papier. In de eerste alinea wordt 
de algemeen bekende machine voor het crêpen gegeven. 
Deze bestaat in hoofdzaak uit een cilinder, waartegen een 
schaal of een messen- of ribbenwals ligt. De schaaf licht 
het papier, dat op de cilinder ligt, op van de cilinder door
dat deze schaaf het papier tegenhoudt en daardoor op
hopingen veroorzaakt, die daarna elders worden plat
gedrukt. De wals veroorzaakt eveneens ophopingen voor 
de messen of ribben. 

Aangezien met deze bekende inrichtingen weinig vari
atie in de soort crêpe kan worden verkregen, wil het 
octrooi een machine geven, waarmee een groot aantal be
werkingen van het papier en vooral crêpesoorten kunnen 
worden verkregen (blz. 1, regels 27-30). De schaaf, resp. 
messen- of ribbenwals wordt vervangen door een wals 
met een glad en elastisch oppervlak (blz. 1, regels 36-38). 
Deze wals wordt aangedreven a) in of b) tegen de be
wegingsrichting van het papier (blz. 2, regels 53-55 en 
regels 80 e.v.) of wordt c) door de wals of cylinder, die 
het papier aanvoert (derhalve via dit papier) aangedreven 
(blz. 2, regels 13-15). 

Deskundigen laten de eerste twee aandrijfmethoden 
buiten beschouwing, daar deze niet een stuikwerking 
geven, doch als resultaat hebben, dat het papier wordt 
gerekt (blz. 2, regel 62) of van de aan voerwals wordt 
afgelicht, zoals met genoemde bekende crêpeschaaf plaats 
vindt, waarbij de crêpe-vouwen niet worden geperst (blz. 
2, regels 82-83) door de elastische wals. 

Bij de laatste methode (c) wordt de wals met het elas
tische oppervlak geremd (blz. 2, regel 18) en tegen de 
papierlaag gedrukt (blz. 2, regel 13). Het gevolg is, dat 
de wals door wrijving het papier tegenhoudt en het over 
zijn aanvoerwals doet glijden. Het papier wordt daardoor 
gegolfd, gestuikt of gecrêpt (blz. 2, regel 26), waarbij 
stof ophogingen ontstaan (regel 27) , die door het door
voeren door de nauwste plaats tussen de elastische wals 
en aanvoerwals worden samengedrukt (regels 28-29). 
Het papier vertoont daardoor golven of scherpe crêpe-
vouwen (regels 29-33 en 45-46). Welk soort crêpe men 
krijgt hangt van vele factoren af genoemd in de regels 
33-36 (oppervlak en grootte wals, druk, remming). 

Deskundigen zien het belangrijke verschil tussen de 
werkwijzen volgens het Duitse octrooi en het octrooi 
83.541 daarin, dat bij het Duitse octrooi het elastische 
oppervlak (van de wals) een kleinere snelheid heeft dan 
het aangevoerde papier. Dit oppervlak wrijft over het 
papier en moet het daardoor tegenhouden, zodat voor de 
wrijfplaats papieropeenhopingen ontstaan (blz. 2, regel 
27) . Dit houdt in, dat ter plaatse waar dit geschiedt, de 
druk nog onvoldoende is om het papieroppervlak glad te 
houden. Komt het papier verder in de wigvormige spleet 
tussen cilinder en elastische wals, dan wordt de druk 
groter, het papier komt niet los van de cilinder (als bij 
een schaaf) maar wordt samengedrukt (blz. 2, regels 
37-46). 

Het Duitse octrooi vermeldt nu wel (blz. 2, regels 22, 
26 en 46) dat hierbij gestuikt wordt, doch er wordt niet 
voldaan aan de eis van conclusie 1 van octrooi 83.541, 
dat de druk zo groot is loodrecht op het papiervlak, dat 
crêpen wordt verhinderd. Er is trouwens reeds gecrêpt 
voordat de papierbaan in de spleet tussen de walsen te
rechtkomt door het verschil in snelheid tussen de walsen 
(blz. 2, regels 25 en 26). 

Een antwoord op de vraag of met de inrichting volgens 
het Duitse octrooi 327.460 de werkwijze volgens con
clusie 1 van het octrooi 83.541 zou kunnen worden uit-
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gevoerd, is niet ter zake dienend en kan geen rol spelen, 
daar conclusie 1 niet een inrichting geeft, maar een werk
wijze betreft. Deskundigen menen dan ook hierover geen 
uitspraak te moeten doen. 

Nu de eerste vraag van Uw College voor wat betreft 
conclusie 1 met „ja" moet worden beantwoord, geldt dit
zelfde antwoord met betrekking tot de overige conclusies, 
daar deze alle naar conclusie 1 verwijzen. 

Ten aanzien van de tweede vraag van Uw College 
menen deskundigen, dat in het Duitse octrooi 327.460 
de normaal-deskundige alleen zal lezen, hoe gecrêpt 
papier kan worden gemaakt. Zij achten de werkwijze 
volgens conclusie 1 van octrooi 83.541 voor de normaal-
deskundige ten opzichte van het bekende uit dit Duitse 
octrooi niet voor de hand liggend. Zij worden in deze 
mening versterkt door het feit, dat dit Duitse octrooi 32 
jaar voor de indieningsdatum van het octrooi 83.541 is 
gepubliceerd. Ofschoon het produkt volgens het octrooi 
83.541 een belangrijke vooruitgang geeft, bijv. wat betreft 
de rekbaarheid en bedrukbaarheid, heeft dit Duitse oc
trooischrift gedurende tientallen jaren deskundigen uit de 
vakwereld niet kunnen inspireren tot het doen van de uit
vinding van het octrooi 83.541. 

De volgconclusies geven aanwijzingen voor bij voor
keur bij de werkwijze volgens conclusie 1 toe te passen 
kenmerken en kunnen door de verwijzing naar conclusie 1 
volgens deskundigen dan evenmin voor de hand liggend 
worden genoemd. 

Dit argument geldt ook voor alle hierna te noemen 
bekende werkwijzen. 

Zwitsers octrooischrift 246.998. 

Dit octrooischrift beoogt sterk rekbaar papier te geven. 
Doel is de hierboven reeds genoemde crêpe-schaafinrich-
tingen overbodig te maken. Hiertoe wordt een vochtige 
papierbaan gebracht op een elastisch geleidingsvlak, dat 
tijdens deze aanraking inkrimpt (blz. 1, regels 6-14), 
waardoor de baan wordt gestuikt (blz. 1, regel 29) . Ook 
kan een tweede elastische band met het papier samen
werken of een tweede niet-elastische band de papierbaan 
dragen (blz. 1, regels 15 e.v.). Volgens blz. 1, regel 48 
ontstaat een soort crêping van het papier. De papierbaan 
is op de plaats waar deze ineenschrompeling wordt ver
kregen nog zeer vochtig. Volgens blz. 1, regel 54—57 vindt 
deze plaats nadat de papierbaan de koetswals heeft ver
laten. Het gehalte aan droge stof is hier slechts ca. 20%. 
Het feit dat het Zwitserse octrooischrift kan worden toe
gepast bij een dergelijk laag drogestofgehalte van de baan 
bewijst volgens de mening der deskundigen reeds dat het 
Nederlandse octrooi 83.541 iets geheel anders beoogt dan 
het Zwitserse. Voor de behandeling volgens Nederlands 
octrooi 83.541 is gezien de daarbij nodige druk de baan 
nog te zwak. De samenhang tussen de vezels na de koets
wals is echter reeds zo sterk, dat door inkrimpen van het 
elastische geleidingsvlak de vezelmat gecrêpt wordt, te
meer daar er geen sprake is van een druk loodrecht op 
de papierbaan die dit crêpen zou tegengaan. Deze vezels 
schuiven over elkaar heen en worden opgelicht, de vezel-
mat wordt dikker, maar niet dichter van structuur, zowel 
omdat de druk ontbreekt als door de grote hoeveelheid 
water in de vezelmat. 

In de passage van blz. 1, regel 62 tot blz. 2, regel 8 
wordt een uitvoeringsvorm beschreven, waarbij in zeer 
natte toestand van het papier dit op dezelfde wijze in 
elkander wordt geschoven als eerder in het octrooischrift 
aangegeven, waarbij dan bovendien plaatselijk met een 
geribbelde wals druk wordt uitgeoefend, waardoor het 
reeds in vorm en structuur gewijzigde papier plaatselijk 
wordt samengedrukt, waardoor een extra golfvorm van 
het oppervlak wordt bereikt. Dit is echter geen samen-
drukking over het gehele oppervlak van het papier, dat 
aan het ineendringen wordt onderworpen. Bovendien 

heeft de samentrekking van de elastische band reeds prak
tisch geheel plaats gehad wanneer het papier deze wals 
bereikt. Dit octrooischrift mist dus elke aanwijzing om
trent een verhinderen van het crêpen door toepassing van 
een samendrukking loodrecht op het papiervlak tijdens 
het in elkaar stuiken of dringen. 

Dit octrooischrift geeft de werkwijze volgens octrooi 
83.541 dus niet, zodat de door Uw College gestelde eerste 
vraag bevestigend moet worden beantwoord. 

Deskundigen menen verder, gezien bovengenoemde 
grote verschillen, dat voor de normaal-deskundige vak
man de uitvinding van octrooi 83.541 na het bekende uit 
dit Zwitserse octrooi ook niet voor de hand lag. 

Amerikaans octrooischrift 1.643.147. 

Dit octrooischrift betreft het crêpen van een papier
baan. Dit volgt uit de titel, de beschrijving op vele plaat
sen en de conclusies. Ook al vermeldt het octrooischrift, 
dat een groot aantal groeven in het papier aanwezig is 
(blz. 1, regel 67) en dat het papier daardoor praktisch als 
plat kan worden beschouwd (blz. 1, regels 67-68), het 
papier blijft crêpe-papier, dat zijn elasticiteit aan die 
groeven ontleent. Ook moet worden gewezen op blz. 2, 
regels 20-22, waar staat vermeld, dat het papier uit zijn 
vlak komt. Dit wijst op het ontbreken van druk van be
tekenis op het vlak van het papier. In het octrooischrift 
ontbreekt dan ook elke aanduiding dat druk moet worden 
toegepast, laat staan een aanduiding van een druk, die 
crêpen verhindert. 

Deskundigen menen, dat de inhoud van de conclusies 
van het octrooi 83.541 nieuw is ten opzichte van dit 
bekende en dat voor de normaal-deskundige vakman de 
inhoud dezer conclusies niet voor de hand lag na dit 
bekende. Ook hier speelt de vraag of met de inrichting 
volgens dit octrooi de werkwijze van octrooi 83.541 zou 
kunnen worden uitgevoerd, geen rol. 

Nederlandse octrooischrift No. 43.197 en No. 72.141, 
Artikel „Die Herstellung gekreppter Seidenpapiere" 
(Wochenblatt für Papierfabrikation 60 39/1929, blz. 
1207.) 

Deze literatuur betreft overduidelijk het crêpen van 
papier en kan daardoor de nieuwheid van de conclusies 
van het octrooi 83.541 niet schaden. 

Deskundigen zien ook geen enkele aanduiding op grond 
waarvan het, uitgaande van deze stand van de techniek, 
voor de hand zou liggen om te komen tot de werkwijzen 
volgens het octrooi 83.541. 

Amerikaanse octrooischriften 1.861.422, 1.861.423, 
1.971.211, 1.944.001, 

Britse octrooischriften 371.146, 371.976, 372.803, 
400.950, 402.087, 420.030, 

het boek: „An introduction to textile finishing" van 
J. F. Marsh 1947, blz. 240-253, Hoofdstuk IX, Anti-
shrink cotton. 

Al deze literatuur betreft het krimpvrij maken van 
weefsels. 

Uit het feit, dat het in deze literatuur niet gaat om het 
behandelen van papier, volgt al direct, dat de eerste door 
Uw College gestelde vraag of de inhoud van de conclusies 
van octrooi 83.541 nieuw is, gezien dit bekende, met „ja" 
moet worden beantwoord. 

Te beantwoorden blijft dan nog alleen de vraag of de 
inhoud van deze conclusies voor de normaal-deskundige 
vakman voor de hand lag. 

Deskundigen zijn van mening, dat textielweefsels en 
papier volkomen verschillende en zich in vele opzichten 
anders gedragende materialen zijn. Papier bestaat niet uit 
lange kruiselings om elkaar heen gebogen en dus op 
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mechanische wijze regelmatig met elkaar verweven 
draden, maar uit een zeer groot aantal kleine vezels van 
ongeveer 2 mm, die op onregelmatige wijze aan elkaar 
zijn gebonden op nagenoeg uitsluitend chemische wijze. 
Voor een vakman in de papierindustrie is er dan ook geen 
aanleiding om te veronderstellen, dat een methode om 
een weefsel krimpvrij te maken bij toepassing op papier 
de vezels zo zal beïnvloeden, dat het papier een zekere 
rekbaarheid zal krijgen, en dat niet door het crêpen van 
papier, maar onder behoud van gladde oppervlakken, 
waartoe ten aanzien van de toegepaste druk op de papier-
oppervlakken nog speciale maatregelen moeten worden 
genomen. 

Deskundigen achten het toepassen van de methoden 
voor het krimpvrij maken van weefsels op papier dan ook 
niet voor de hand liggend voor de normaal-deskundige 
vakman. In deze mening worden zij gesterkt door het feit, 
dat de in de genoemde octrooischriften beschreven me
thoden van krimpvrij maken van weefsels reeds 20 jaar 
voor de indiening van de aanvrage van octrooi 83.541 
bekend waren, en dat dit feit indertijd niet tot de toepas
sing op papier heeft geleid, hoewel daarmee een belang
rijke verbetering op het gebied van rekbaar papier kan 
worden verkregen. 

Resumerend zijn ondergetekenden unaniem van me
ning, dat de eerste door Uw College gestelde vraag met 
„ja" en de tweede met „nee" moet worden beantwoord. 

c) Eindvonnis. 

Overwegende, dat de deskundigen, die tevens bij dat 
vonnis werden benoemd, deze beide vragen hebben onder
zocht en beantwoord ten opzichte van alle in die vragen 
bedoelde voorpublicaties, met uitzondering evenwel van 
het in het tweede „aangezien" der dagvaarding onder g. 
genoemde Amerikaanse octrooi 1861424; 

O., dat de deskundigen in zoverre vraag 1 bevestigend 
en vraag 2 ontkennend hebben beantwoord; 

O., dat de Rechtbank zich verenigt met dit oordeel der 
deskundigen en de gronden, waarop de deskundigen dit 
oordeel hebben gebaseerd, en deze gronden en dat oordeel 
overneemt en tot de hare maakt; 

O., dat uit het zich bij de processtukken van eiseres be
vindende Amerikaanse octrooischrift 1861424 blijkt, dat 
dit uitsluitend betreft het behandelen van textielweefsels, 
zodat naar het oordeel der Rechtbank al hetgeen de des
kundigen hebben betoogd ten aanzien van de overige in 
het tweede „aangezien" der dagvaarding onder g. ge
noemde geschriften in gelijke mate geldt voor het Ameri
kaanse octrooischrift 1861424, welk betoog de Rechtbank 
hier eveneens overneemt en tot het hare maakt en dat 
mitsdien de Rechtbank op die gronden ook ten aanzien 
van laatstgenoemd octrooischrift vraag 1 bevestigend en 
vraag 2 ontkennend beantwoordt; 

O., dat het vorenoverwogene medebrengt, dat de vor
dering van eiseres moet worden afgewezen; 

RECHTDOENDE: 

Ontzegt eiseres haar vordering; 
Veroordeelt eiseres in de kosten van het geding, tot 

deze uitspraak aan de zijde van gedaagde begroot op 
f 1.625,— (éénduizend zeshonderd vijf en twintig gul
den). 

Nr 39. Arrondissements-Rechtbank te 's-Gravenhage, 
Eerste Kamer, 25 maart 1968. 

(Lark) 
President: Mr W. Th. D. A. van Eek; 

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

Art. 3, lid 2, Merkenwet. 
Gelet daarop, dat beide N.V.'s gevestigd zijn op het

zelfde adres, hetzelfde telefoon- en gironummer en de
zelfde bankier hebben, acht de Rechtbank het feit, dat de 
ene N.V. een volle dochtermaatschappij is van de andere, 
door een ontkenning daarvan enkel bij gebrek aan weten
schap onvoldoende weersproken, staat het aldus gestelde 
vast. Tevens verbindt de Rechtbank daaraan de conclusie, 
dat het gebruik van het merk plaatsvond met toestemming 
van de moedermaatschappij, weshalve dat gebruik als 
gebruik van deze is te beschouwen. 

Art. 3, lid 1, Merkenwet. 
Verkopen van een waar onder een merk met het karak

ter van „token sales" kan ook voor een massa-artikel als 
sigaretten gebruik opleveren in de zin van art. 3 der Mer
kenwet, echter niet als de waren wel onder dat voor 
„token sales" gebezigde merk als verkocht en geleverd 
worden gefactureerd, doch hetzij niet daadwerkelijk wor
den geleverd, hetzij volgens afspraak binnen korte tijd na 
de levering weer worden teruggegeven. 

De door verzoekster overgelegde copie-facturen leveren 
op zich zelf niet voldoende bewijs op. 

Turmac Tabak Maatschappij (Turmac Tobacco Com-
pany) N.V. te Amsterdam, verzoekster, gemachtigde Mr 
J. C. Coebergh, 

tegen 
Liggett & Myers Tobacco Company, een corporatie op

gericht en bestaande onder de wetten van de Staat Jersey 
te New York, Verenigde Staten van Amerika, verweer
ster, gemachtigde Mr E. A. van Nieuwenhoven Helbach. 

a) Tussenbeschikking van 9 mei 1967. 

De Rechtbank, enz. 
Overwegende, dat het — tijdig ingediende — verzoek 

strekt tot nietigverklaring van de inschrijving in de regis
ters van het Bureau voor de Industriële Eigendom onder 
nummer 157.553 (nationaal) ten name van verweerster 
van het woordmerk LARK voor de waren „tabak, tabaks-
produkten en sigaretten", welke inschrijving is geschied 
op 7 december 1965 met werking van 4 oktober 1965 af; 

dat het verzoek steunt op de stellingen, dat het merk 
LARK in hoofdzaak, althans op verwarringwekkende wiize 
als bedoeld in artikel 10 lid 1 sub b der Merkenwet. over
eenstemt met het woordmerk CHARK en het gecombineer
de woord-beeldmerk CHARK, waarop verzoekster ter on
derscheiding van de van haar afkomstige waren „tabak, 
sigaretten, tabaksfabrikaten en rookartikelen" krachtens 
eerst gebruik in het Koninkrijk de uitsluitend gerechtigde 
is en waarvoor zij oudere inschrijvingen heeft in de regis
ters van het Bureau voor de Industriële Eigendom; 

O., dat verweerster niet heeft ontkend, dat de merken 
LARK en CHARK in hoofdzaak overeenstemmen en dat de 
waren, waarvoor die merken zijn ingeschreven, identiek, 
althans soortgelijk, zijn; 

dat verweerster echter heeft ontkend, dat verzoekster 
rechthebbende is op het merk CHARK, stellende dat ver
zoekster dit merk niet in het Koninkrijk heeft gebruikt, 
immers geen van verzoeksters afkomstige waren onder dit 
merk in de handel zijn en dit merk ook niet te vinden is 
in een door verweerster geraadpleegde publicatie, ge
naamd „Tabaks-Almanak"; 

dat verweerster daarbij heeft gesteld, dat zij haar merk 
LARK voor het eerst in het Koninkrijk heeft gebruikt op 



15 april 1969 BIJBLAD I N D U S T R I Ë L E EIGENDOM, Nr 4 Blz. 127 

30 augustus 1963 door levering van sigaretten onder dat 
merk aan een afnemer in de Nederlandse Antillen, waar
na regelmatig dergelijke leveringen aan die afnemer en 
aan een afnemer in Paramaribo, Suriname, zijn gevolgd, 
zodat verzoekster ouder gebruik van het merk CHARK in 
het Koninkrijk zou moeten bewijzen; 

O., dat de Rechtbank de behandeling van het verzoek 
in dit stadium heeft geschorst, teneinde partijen in de ge
legenheid te stellen bewijsstukken van het gebruik van de 
onderhavige merken, waarop zij zich zouden willen be
roepen, met elkander te vergelijken; 

O., dat verzoekster bij de hervatting van de behandeling 
ten bewijze van het gestelde gebruik van het merk CHARK 
heeft overgelegd vijftien copie-fakturen ddo. 13 oktober 
1961 van verzoekster en vijftien copie-fakturen ddo. 30 
juli 1964 van International Sales & Import Corporation 
N.V. — volgens verzoekster voor 100% een dochter
maatschappij van haar — telkens aan geadresseerden in 
Nederland, waarbij aan elk dier geadresseerden onder 
meer 100 chark (sigaretten) in rekening zijn gebracht; 

O., dat verweerster heeft betoogd, dat International 
Sales & Import Corporation N.V. als afzonderlijke rechts
persoon niet met verzoekster vereenzelvigd mag worden, 
ook al zou zij van verzoekster een volle dochtermaat
schappij zijn — hetgeen verweerster bij gebrek aan weten
schap heeft ontkend —, en dat verzoekster daarom niet 
voor zich het rechtsgevolg kan inroepen van handelingen, 
die mogelijk door de genoemde N.V. op rechtscheppende 
wijze zijn verricht; 

O. dienaangaande, dat blijkens de briefhoofden van de 
overgelegde copie-fakturen International Sales & Import 
Corporation N.V. evenals verzoekster is gevestigd aan het 
adres Frederiksplein 52 te Amsterdam en dat voorts in 
die fakturen voor beide hetzelfde postgironummer 26717 
en dezelfde bankiers zijn vermeld en ook het telefoon
nummer hetzelfde is, behoudens dat in de fakturen van 
1964 aan het in 1961 vermelde telefoonnummer 37685 
een zesde cijfer (2) voorafgaat, welke wijziging haar ver
klaring vindt in het overgaan van de Amsterdamse tele
foondienst op een systeem met abonnee-nummers van 6 
cijfers; 

dat onder deze omstandigheden de Rechtbank de ont
kenning enkel bij gebrek aan wetenschap, dat Inter
national Sales & Import Corporation N.V. een volle doch
termaatschappij van verzoekster is, onvoldoende met 
redenen omkleed acht, nu verweerster vóór de hervatting 
van de behandeling bedoelde copie-fakturen heeft kunnen 
inzien en naar aanleiding daarvan een onderzoek naar 
de beweerde relatie tussen verzoekster en die N.V. heeft 
kunnen (doen) instellen, voor zover zij als tabakshande
laar die relatie niet reeds mocht kennen; 

dat de Rechtbank daarom de gestelde relatie tussen 
verzoekster en International Sales & Import Corporation 
N.V. als vaststaand aanneemt en de Rechtbank hieraan 
de conclusie verbindt, dat het gebruik van het merk CHARK 
van verzoekster door genoemde N.V. bij leveringen vol
gens de overgelegde copie-fakturen heeft plaats gevonden 
met toestemming van verzoekster, weshalve dat gebruik 
als gebruik van verzoekster is te beschouwen; 

O., dat verweerster voorts heeft betoogd, dat indien de 
fakturen betrekking zouden hebben op leveringen, die 
daadwerkelijk onder het merk CHARK zijn verricht, het 
daarbij zou gaan om zogenaamde „token sales" — waar
mede wordt gedoeld op leveringen, die uitsluitend hebben 
plaats gevonden om merkrechten te verwerven dan wel 
in stand te houden en niet met de bedoeling om onder 
die merken afzet te verwerven —, doch dat bij verweer
ster twijfel bestaat, of die fakturen betrekking nebben op 
daadwerkelijk verrichte leveringen en niet op schijnhan-
delingen; 

dat immers volgens verweerster niet ongebruikelijk is, 
dat „token sales" wel onder het betrokken merk worden 

gefaktureerd maar de betrokken leveringen in feite niet 
worden verricht, casu quo de geleverde waren enkele 
dagen nadat de levering heeft plaats gevonden door de 
leverancier weer worden teruggenomen; 

O., dat de gemachtigde van verzoekster heeft toege
geven, dat de overgelegde fakturen betrekking hebben op 
„token sales", doch verzoekster heeft aangeboden het 
gebruik van het merk CHARK ook op aan afnemers ge
leverde pakjes sigaretten te bewijzen; 

O., dat verkopen van een waar onder een bepaald merk 
met het karakter van „token sales" — dat wil zeggen 
weinig in aantal en van geringe omvang — ook voor een 
massa-artikel als sigaretten gebruik van dat merk in de 
zin van artikel 3 der Merkenwet kunnen opleveren, aan
gezien de wet aan dat gebruik geen andere eis stelt dan 
dat het merk wordt gebezigd ter onderscheiding van 
iemands fabrieks- of handelswaren van die van anderen; 

dat echter de wet niet toelaat het gebruik van een merk 
zozeer tot een symbolisch gebruik terug te brengen, dat 
als „token sales" waren onder dat merk wel als verkocht 
en geleverd worden gefaktureerd, doch hetzij niet daad
werkelijk worden geleverd, hetzij volgens afspraak binnen 
korte tijd na levering weer worden teruggenomen, aange
zien in dat geval het er voor moet worden gehouden, dat 
in werkelijkheid geen koop-overeenkomst is beoogd of tot 
stand gekomen en dat het merk niet werkelijk is gebruikt 
ter onderscheiding van de betrokken waar van die van 
anderen; 

dat uit de door verzoekster overgelegde copie-fakturen 
niet blijkt, dat de daarop gefaktureerde sigaretten van het 
merk CHARK daadwerkelijk aan de geadresseerden zijn ver
kocht en geleverd, en de Rechtbank daarom verzoekster, 
die bewijs door getuigen heeft aangeboden, tot het bewijs 
daarvan zal toelaten; enz. 

b) Eindbeschikking. 

De Rechtbank, enz. 
Wederom gezien het verzoekschrift M. 66/72 met bij

lagen; enz. 
Overwegende, dat de gemachtigde van gerequestreerde 

bij brief van 11 maart 1968 met afschrift aan de gemach
tigde van requestrante aan de Rechtbank heeft overgelegd 
de fotocopie van de doorhaling in de openbare registers 
van het Bureau voor de Industriële Eigendom van de 
nationale inschrijving onder nummer 157.553 van het ten 
name van gerequestreerde staande merk LARK welke door
haling is geschied op 21 februari 1968; 

O., dat requestrante mitsdien in haar verzoek tot nietig
verklaring van de inschrijving van het merk LARK, nu de 
doorhaling van die inschrijving reeds heeft plaatsgevon
den, niet ontvankelijk moet worden verklaard; enz. 

Nr 40. Gerechtshof te 's-Gravenhage, Derde Kamer, 
11 december 1968. 

(La Martine) 

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

Art. 4bis, lid 3 Merkenwet. 
Rb. en Hof: De woordmerken LA MARTINE en MARTI 

stemmen in hoofdzaak overeen. De waren „montres-
bracelets pour hommes et pour femmes, réveils, pendulet-
tes" en „dames- en herenhorloges" zijn soortgelijk. 

Rb.: Bovendien wekken de merken door het gemeen
schappelijke bestanddeel „MARTI" de indruk, dat zij 
varianten van elkaar zijn of tot een serie behoren, waar
door bij het publiek verwarring omtrent de herkomst zou 
kunnen ontstaan. 
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Cesare Zanardi te Bolzano (Italië), appellant, gemach
tigde Mr F. H. Piket, 

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

venhage, geïntimeerde, gemachtigde Mr A. M. de Geus. 

a) Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, Eerste 
Kamer, 6 februari 1968. 

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

De Rechtbank, enz. 
Overwegende, dat requestrant [Zanardi Red.] inschrij

ving in het daartoe bestemde openbare register heeft ver
zocht van het woordmerk LA MARTINE voor de waren: 
„Montres-bracelets pour hommes et pour femmes en 
métal et en or, réveils, pendulettes", welk merk te zijnen 
name onder nr 299.299 is ingeschreven in de registers van 
het Bureau International te Bern; 

O., dat gerequestreerde blijkens de overgelegde be
scheiden de inschrijving van het merk heeft geweigerd op 
grond dat het in hoofdzaak overeenstemt met het hier te 
lande onder nr 114.158 nationaal ten name van de firma 
Sybro te Amsterdam ingeschreven merk MARTI voor de 
waren: „Dames- en herenhorloges", althans dat het zo
danig met het merk MARTI overeenstemt, dat bij het 
publiek verwarring omtrent de herkomst der waren zou 
kunnen ontstaan; 

O., dat gerequestreerde in raadkamer terecht en boven
dien onweersproken heeft gesteld, dat de waren waarop 
voormelde merken betrekking hebben, soortgelijk zijn; 

O., dat mitsdien slechts te onderzoeken blijft of er 
overeenstemming in hoofdzaak tussen beide merken be
staat dan wel zodanige overeenstemming, dat voormeld 
verwarringsgevaar te duchten valt; 

O., dat beide merken de letters m a r t i in dezelfde 
volgorde bevatten; dat het merk van requestrant het — 
Franse — lidwoord „la" bevat, doch dit lidwoord weinig 
onderscheidende kracht bezit; dat dat merk eindigt met 
de uitgang ,,ne", hetwelk echter niet wordt beklemtoond; 

O., dat dan ook naar het oordeel der Rechtbank zowel 
visuele als auditieve overeenstemming in hoofdzaak tussen 
voormelde merken aanwezig moet worden geacht; 

O. dat, als over de overeenstemming in hoofdzaak an
ders zou worden gedacht en de gesignaleerde overeen
stemming tussen de merken niet voldoende zou zijn te 
achten om overeenstemming in hoofdzaak op te leveren, 
het gemeenschappelijk bestanddeel „MARTI" in elk geval 
de indruk zou kunnen wekken, dat de merken varianten 
van elkaar zijn ofwel tot een serie merken behoren, waar
door bij het publiek verwarring omtrent de herkomst zou 
kunnen ontstaan; 

O. dat, zoals overwogen het verzoek reeds op grond 
van de primaire weigeringsgrond van gerequestreerde 
moet worden afgewezen; enz. 

b) Het Hof, enz. 
O., dat appellant tegen deze beschikking bij appèl-

request heeft aangevoerd, dat de Rechtbank ten onrechte 
overeenstemming in hoofdzaak tussen de wederzijdse 
merken heeft aangenomen, en bij het verhoor in raad
kamer dat de Rechtbank eveneens ten onrechte heeft aan
genomen, dat in elk geval de overeenstemming tussen de 
merken van dien aard is, dat bij het publiek verwarring 
omtrent de herkomst (der daaronder verhandelde waren) 
zou kunnen ontstaan; 

O., dat echter naar 's-Hofs oordeel, nu het merk „La 
Martine" in haar voornaamste onderdeel geheel overeen
stemt met het merk „Marti", terwijl beide voor horloges 
gebruikt worden, overeenstemming in hoofdzaak tussen 
de merken aanwezig is, zodat op dien grond de beschik
king moet worden bekrachtigd en beantwoording van de 
vraag of er verwarringwekkende overeenstemming tussen 
de merken bestaat niet meer behoeft plaats te vinden; enz. 

Nr 41. Arrondissements-Rechtbank te 's-Gravenhage, 
Eerste Kamer, 25 januari 1968. 

(Tokoleum) 

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

(nr 58.260 nat.) 
(ouder merk) 

Art. 4bis, lid 3 Merkenwet. 
De waren „hout-impregneermiddelen en binnen- en 

buitenbeitsen" zijn soortgelijk aan de waren „teer, pek, 
naphtaline, creosoot, carbolineum, teeroliën en creosoot
olie". Het woordmerk TOKOLEUM stemt noch in hoofd
zaak, noch verwarringstichtend overeen met bovenstaand 
woordbeeldmerk, omdat in het laatste het beeldelement 
domineert en daarin vrij sterk de aandacht gevestigd 
wordt op het woord TENCO. Ook tussen de woorden TOKO
LEUM en TENCOLINEUM bestaan voldoende visuele en audi
tieve verschillen. 

Lak- en Vernisfabrieken Wed. Boonstoppel & Zn N.V., 
te Waddinxveen, verzoekster, gemachtigde Mr E. Chr. 
Kuhn, 

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

hage, verweerder, gemachtigde Mr E. van Weel. 

De Rechtbank, enz. 

OVERWEGENDE: 

Het op 12 oktober 1967 ter griffie ingekomen en mits
dien tijdig ingediende verzoekschrift strekt tot het bevelen 
van de inschrijving van het woordmerk TOKOLEUM ten 
name van verzoekster voor de volledige daarbij behoren
de warenlijst als aangevraagd ddo 26 juni 1967. 

Verzoekster heeft onweersproken gesteld, dat zij op 
26 juni 1967 ter inschrijving heeft aangeboden in de 
daartoe bestemde registers hier te lande haar woordmerk 
TOKOLEUM voor de waren: 

„hout-impregneermiddelen en binnen- en buitenbeit
sen" en dat de inschrijving van genoemd merk op 25 juli 
1967 door gerequestreerde voorlopig werd geweigerd, 
welke weigering definitief is geworden op 27 september 
1967. 

Het vorenstaande blijkt uit overgelegde bescheiden, 
deels authentiek, deels in fotocopie. Enz. 

Gerequestreerde heeft bij haar weigering tot inschrij
ving volhard op grond van de nationale inschrijving nr 
58.260 ddo 26 augustus 1929, vernieuwd ddo 14 juni 
1949, van het woord-beeldmerk TENCOLINEUM, gevormd 
door een zwarte schijf met rechts boven een kleine witte 
ster, vanwaaruit een brede witte lichtbundel, waarop in 
zwart het woord TENCO, om deze schijf enige witte en 
zwarte banden, met op één van de banden het woord 
TENCOLINEUM, ten name van de N.V. Teer-, Bitumen-
en Verfindustrie Touwen & Co. te Amsterdam voor de 
waren: teer, pek, naphtaline, creosoot, carbolineum, teer
oliën en creosootolie; een authentiek afschrift van deze 
inschrijving bevindt zich bij de stukken. 
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Verzoekster heeft terecht niet gesteld, dat de waren 
houtimpregneermiddelen en binnen- en buitenbeitsen niet 
van dezelfde soort zijn als de waren waarvoor het merk 
TENCOLINEUM in ingeschreven. 

Verzoekster heeft gesteld, dat tussen het woordmerk 
TOKOLEUM en het woord-beeldmerk TENCOLINEUM zoda
nige verschillen bestaan, dat er van overeenstemming in 
hoofdzaak geen sprake kan zijn, terwijl bovendien tussen 
de beide merken niet een zodanige gelijkenis bestaat dat 
voor verwarring omtrent de herkomst der waren bij het 
kopend publiek gevreesd dient te worden. De Rechtbank 
deelt deze mening op grond van het hierna volgende. 

In het woord-beeldmerk TENCOLINEUM domineert het 
beeldelement, terwijl daarin bovendien vrij sterk de aan
dacht gevestigd wordt op het woord TENCO. Ook tussen 
het woordelement in het merk TENCOLINEUM en het 
woordmerk TOKOLEUM acht de Rechtbank voldoende 
visuele en auditieve verschillen aanwezig. Enz. 

Nr 42. Gerechtshof te 's-Gravenhage, Derde Kamer, 
10 januari 1968. 

(Multitone/Multitron) 

President: Mr J. H. C. Slotemaker; 
Raden: Mrs P. Hazendonk en R. Prins. 

Art. 10, lid 1, Merkenwet. 
Rechtbank: De waren electrische geluidversterkers en 

electronische meetinstrumenten zijn niet waren van de
zelfde soort. Wel stemt het woordmerk MULTITONE voor 
electrische geluidversterkers zodanig overeen met het 
woordmerk MULTITRON voor electronische meetinstru
menten, dat bij het publiek verwarring omtrent de her
komst der waren zou kunnen ontstaan. 

Hof: Geen verwarring wekkende overeenstemming tus
sen beide merken aangenomen, omdat enerzijds het ge
meenschappelijk bestanddeel „ M U L T I " geen onderschei
dend vermogen bezit en anderzijds het voor electronische 
universele meetinstrumenten in aanmerking komende 
publiek bestaat uit een beperkte kring van deskundige 
personen, die nauwlettend plegen te onderscheiden en niet 
in het merk als aanduiding van de waar doch in de 
eerste plaats in de naam van de fabrikant geïnteresseerd 
zijn. 

De handelsvennootschap onder firma Handelsonder
neming Maygra Electronics te Arnhem, appellante, ge
machtigde Mr E. Chr. Kuhn, 

tegen 
de vennootschap naar Duits recht Siemens & Halske 

Aktiengesellschaft te München, Bondsrepubliek Duits
land, geïntimeerde, gemachtigde Mr J. A. van Arkel. 

a) Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, Eerste 
Kamer, 3 oktober 1966. 

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

De Rechtbank, enz. 
Overwegende: 
Het op 7 juli 1965 ter griffie ingekomen en mitsdien 

tijdig ingediende verzoek strekt tot nietigverklaring van 
een nationale merkinschrijving onder no. 153.436 ten 
name van gerequestreerde. 

Requestrante [Siemens Red.] heeft onweersproken ge
steld: 

1. dat zij krachtens eerst gebruik hier te lande ter 
onderscheiding van de van haar afkomstige electronische 

universele meetinstrumenten van die van anderen, recht
hebbende is op het woordmerk „MULTITRON" voor voor
melde waren; 

2. dat voormeld merk „MULTITRON" op 5 juni 1957 
ten name van verzoekster onder nr. 200.956 in het in 
artikel 8 der Merkenwet bedoelde register is ingeschreven; 
dit blijkt ook uit een overgelegd afschrift overeenkomstig 
art. 8 der Merkenwet; 

3. dat blijkens een desbetreffende publicatie in het 
Merkenblad, jaargang 1964 nr. 11, verschenen op 8 
januari 1965, ten name van gerequestreerde onder nr. 
153.436 en onder dagtekening van 24 september 1964— 
12 november 1964 is ingeschreven in het in art. 5 der 
Merkenwet bedoelde register het woordmerk MULTITONE 
voor electronische geluidversterkers; de inschrijving in 
het in art. 5 der Merkenwet bedoelde register blijkt uit 
een overgelegd afschrift. 

Het verzoek is voorts — zakelijk — gegrond op de 
stelling, dat de waren waarvoor requestrante tot haar 
merk MULTITRON gerechtigd is gelijksoortig zijn aan de 
waren waarvoor de aangevallen inschrijving is verricht en 
het merk MULTITONE in hoofdzaak overeenstemt met het 
merk MULTITRON, althans en in ieder geval het merk 
MULTITONE zodanig met het merk MULTITRON overeen
stemt, dat bij het publiek verwarring ten aanzien van de 
herkomst der waren zou kunnen ontstaan. 

Gerequestreerde heeft een en ander betwist, zakelijk 
stellende, dat electronische meetinstrumenten iets wezen
lijk anders zijn dan electronische geluidversterkers, dat 
derhalve de waren verschillend zijn en dat de overeen
stemming niet zodanig is, dat bij het publiek verwarring 
te duchten is. 

De Rechtbank is van oordeel, dat de primaire stelling 
van requestrante niet opgaat. Weliswaar worden de hoe
danigheden van de meetinstrumenten en de geluidver
sterkers nader aangeduid door het bijvoeglijk naamwoord 
„electronisch", doch de electriciteit en al haar toepas
singen, waaronder de electronica, is heden ten dage op 
vrijwel alle gebieden des levens doorgedrongen, dan wel, 
staat op het punt dit te doen, zodat niet op die grond mag 
worden aangenomen, dat de waren van dezelfde soort zijn 
in de zin van art. 10, lid 1, aanhef en sub a der Merken
wet. Hieraan doet niets af, dat wellicht electronische meet
instrumenten worden gebruikt bij de bouw en de controle 
van electronische geluidsversterkers. 

Uit het vorenstaande volgt, dat de Rechtbank niet toe
komt aan de vraag of beide merken geheel dan wel in 
hoofdzaak overeenstemmen. 

Wel stemt, naar het op de volgende overwegingen ge
grond oordeel der Rechtbank het merk MULTITONE zo
danig overeen met het merk MULTITRON, dat bij het 
publiek verwarring zou kunnen ontstaan omtrent de her
komst der waren, een en ander in de zin van art. 10, lid 1, 
aanhef en sub b der Merkenwet. 

Uit vermeldingen aan het hoofd en aan de voet van een 
overgelegde van gerequestreerde afkomstige brief dd. 
7 juli 1965 blijkt — en door de vennoten van gereques
treerde is dit in Raadkamer erkend — dat gerequestreerde 
zich voornamelijk op twee gebieden beweegt: 

1. de geluidstechniek, waarvoor zij het merk MULTI
TONE bezigt, immers zich aandient als fabrikant van 
MULTiTONE-kwaliteitkrachtversterkers en luidsprekercom
binaties, 

2. meetinstrumenten voor radio- t.v. service en labo
ratorium, waarvoor zij het merk MULTITONE niet bezigt, 
maar waarvoor requestrante haar merk MULTITRON ge
bruikt. 

Het ligt voor de hand, dat het publiek tussen beide ver
band zal leggen. 

Uit het vorenstaande volgt, dat het verzoek zal moeten 
worden toegewezen. 



Blz. 130 BIJBLAD I N D U S T R I Ë L E EIGENDOM, Nr 4 15 april 1969 

BESCHIKKENDE: 

Verklaart nietig de inschrijving van het woordmerk 
MULTITONE van gerequestreerde onder no. 153.436 in 
de registers van het Bureau voor de Industriële Eigendom 
te 's-Gravenhage. Enz. 

b ) Het Hof, enz. 
Overwegende, dat appellante tijdig van voormelde be

schikking in hoger beroep is gekomen en heeft verzocht 
haar te vernietigen en het verzoek van geïntimeerde als
nog af te wijzen, als grief tegen die beschikking aanvoe
rende, dat de Rechtbank ten onrechte heeft aangenomen 
dat het merk MULTITONE zodanig overeenstemt met het 
merk MULTITRON, dat bij het publiek verwarring zou kun
nen ontstaan omtrent de herkomst der waren, een en 
ander in de zin van artikel 10, lid 1, aanhef en sub b der 
Merkenwet, dat immers de merken MULTITONE en MUL
TITRON voor zo geheel andere waren bestemd zijn, dat 
niet alleen niet van soortgelijkheid in de zin der Merken
wet sprake is, maar het evenmin onmogelijk (bedoeld is 
kennelijk: evenmin mogelijk) is dat het publiek op eniger
lei wijze met het oog op deze waren verband tussen de 
merken zal leggen, en dat derhalve noch van overeenstem
ming in hoofdzaak bij gelijksoortigheid van waar, noch 
van verwarringwekkende gelijkenis tussen deze merken 
sprake is; 

O. omtrent deze door geïntimeerde in raadkamer be
streden grief: 

dat geïntimeerde rechthebbende is op het woordmerk 
MULTITRON voor electronische universele meetinstrumen
ten, terwijl de aangevallen inschrijving van het woord
merk MULTITONE ten name van appellante is geschied voor 
electronische geluidversterkers; 

dat het Hof voor de beantwoording van de vraag, of 
die woordmerken zodanig overeenstemmen dat bij het 
publiek verwarring omtrent de herkomst der waren zou 
kunnen ontstaan, van doorslaggevend belang acht: 

enerzijds, dat aan het gemeenschappelijk bestanddeel 
„MULTI" van beide merken geen onderscheidend ver
mogen kan worden toegekend, nu blijkens de door ap
pellante in fotocopie overgelegde merkenregistraties ook 
tal van andere met het voorvoegsel „multi" beginnende 
woordmerken voor tot technische branches behorende 
waren zijn ingeschreven, waaronder de woordmerken 
MULTIPER, MULTIMI, MULTIBLOC, MULTIFAN, MULTIZET, 
MULTICORD, MULTICAL, MULTISCOPE, MULTIVISION, MULTI-
PODE, MULTWOX, MULTITRONIC, MULTIPUR, MULTIQUATRE, 
MULTISPHER, MULTD/OLT, MULTIVISEUR, MULTIDUCTOR, 
MULTIPLIX, MULTISTOR e n MULTISTENO, 

anderzijds, dat moet worden aangenomen, dat het voor 
afname of gebruik van electronische universele meetin
strumenten in aanmerking komende publiek uit een be
perkte kring van deskundige personen bestaat, die nauw
lettend plegen te onderscheiden en niet in het merk als 
aanduiding van de waar, doch in de eerste plaats in de 
naam van de fabrikant geïnteresseerd zijn; 

dat onder deze omstandigheden niet aannemelijk is, dat 
vorenbedoelde beperkte groep van gegadigden enig ver
band zal leggen tussen het woordmerk MULTITRON van ge-
intimeerde en het ten name van appellante ingeschreven 
woordmerk MULTITONE, zodat verwarring omtrent de 
herkomst van de onder die merken in het verkeer ge
brachte waren niet te duchten valt; 

dat de beschikking der Rechtbank derhalve niet in 
stand kan blijven; 

BESCHIKKENDE IN HOGER BEROEP: 

Vernietigt de beschikking van de Arrondissements
rechtbank te 's-Gravenhage van 3 oktober 1966, waarvan 
beroep; 

Wijst af het verzoek van geïntimeerde tot nietigver
klaring van de nationale inschrijving no. 153.436 ten 
name van appellante. Enz. 

Nr 43. Gerechtshof te 's-Gravenhage, Derde Kamer, 
11 december 1968. 

(Castelava) 

President: Mr A. J. M. van Moorsel; 
Raden: Mrs R. Prins en E. Droogleever Fortuijn. 

Art. 10, lid 1 Merkenwet. 
Het woordmerk CASTELAVA voor onder meer de waren 

„was- en reinigingsmiddelen" stemt noch in hoofdzaak, 
noch verwarringstichtend overeen met het woordmerk 
LAVA voor de waren „zeep en zeepachtige synthetische 
detergentia voor huishoudelijk gebruik en gebruik in was
serijen". In het woordmerk CASTELAVA wordt het hoofd
bestanddeel gevormd door „CASTELA", als merk CASTELLA 
hier te lande algemeen bekend, dat geen gelijkenis heeft 
en door de toevoeging „VA" ook niet gaat vertonen met 
het in een geheel andere sfeer liggende woord LAVA, ter
wijl ook door het ene merk geen associaties met het an
dere wordt gewekt. x) 

The Procter & Gamble Company te Cincinnati, Ohio, 
Verenigde Staten van Amerika, appellante, gemachtigde 
Mr R. Laret, 

tegen 
Koninklijke Dobbelman N.V. te Nijmegen, geïntimeer

de, gemachtigde Mr B. Sluyters. 

a) Arrondissements-Rechtbank te 's-Gravenhage, Eer
ste Kamer, 6 mei 1968. 

President: Mr P. Erdman; Rechters: Mrs C. Stolk en 
J. A. J. M. van Goethem. 

De Rechtbank, enz. 
Overwegende, dat requestrante [Procter & Gamble 

Red.] heeft gesteld krachtens eerste gebruik hier te lande 
de uitsluitend gerechtigde te zijn tot het merk LAVA, het
welk blijkens overgelegde uittreksels uit de openbare 
registers van het Bureau voor de Industriële Eigendom 
overeenkomstig artikel 5 van de Merkenwet nationaal ten 
name van requestrante is ingeschreven en wel als woord
merk op 2 april 1904 — vernieuwd op 26 september 
1946 — onder het nummer 85441 voor de waar: „zeep" 
en als woordmerk op 24 maart 1961 onder het nummer 
140.274 en als figuurmerken op 14 april 1964 onder de 
nummers 151.416 en 151.425 voor de waren: „Zeep en 
zeepachtige synthetische detergentia voor huishoudelijk 
gebruik en gebruik in wasserijen"; 

O., dat requestrante tijdig de nietigverklering heeft 
verzocht van de op 16 februari 1967 onder het nummer 
162.275 overeenkomstig artikel 5 van de Merkenwet 
plaats gevonden hebbende — en op 1 april 1967 gepubli
ceerde — nationale inschrijving van het woordmerk 
CASTELAVA ten name van gerequestreerde; enz. 

O., dat requestrante haar verzoek heeft gegrond op de 
stelling, dat het aangevallen merk in hoofdzaak overeen
stemt met voormelde merken van requestrante, terwijl de 
respectievelijke waren identiek althans gelijksoortig zijn; 
dat requestrante het verzoek voorts heeft gegrond op ver
warringwekkende overeenstemming tussen beide merken 
als bedoeld in artikel 10 lid 1 sub b van de Merkenwet; 

O., dat gerequestreerdes merk weliswaar als uitgang 
het merk van requestrante bevat, doch eerstgenoemd 
merk uit vier lettergrepen bestaat en laatstgenoemd uit 
twee; dat voorts naar het oordeel van de Rechtbank de 
lettergrepen „caste" in het merk een kenmerkender be
standdeel uitmaken dan de lettergrepen „lava"; 

1) De Haagse Rechtbank en het Haagse Hof hebben op 
onderscheidenlijk 6 mei 1968 en 11 december 1968 vrijwel 
gelijkluidende beschikkingen gegeven ten aanzien van de 
merken CASTFXLAVA en LAVA (Red.). 
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O., dat derhalve noch auditief noch visueel — het 
laatste ook voor wat betreft de woordmerken van reques-
trante — overeenstemming in hoofdzaak tussen beide 
merken aangenomen kan worden; 

O., dat evenmin sprake is van een zodanige overeen
stemming, dat bij het publiek verwarring omtrent de her
komst van der partijen waren zou kunnen ontstaan; 

O., dat requestrantes raadsman in dit verband heeft 
betoogd, dat twee merken, waarvan het een geheel als 
bestanddeel in het ander is opgenomen of die een gemeen
schappelijk bestanddeel bevatten, de indruk kunnen wek
ken varianten van elkaar te zijn en tot dezelfde serie 
merken te behoren, doch het gevaar, dat die indruk wordt 
gewekt, naar het oordeel van de Rechtbank in casu niet 
aanwezig is, nu gerequestreerde tevens voert het merk 
CASTELLA, een in Nederland zeer bekend merk voor was
middelen; dat het publiek dat met CASTELAVA in aan-' 
raking komt, allicht zal denken met een variant van 
CASTELLA te doen te hebben en niet geneigd zal zijn dat 
merk te associëren met het hier te lande niet of nauwe
lijks bekende merk LAVA; enz. 

b) Het Hof, enz. 

O., dat appellante tegen deze beschikking heeft aan
gevoerd dat er tussen appellantes merken „Lava" en het 
merk „Castelava" van gein timeerde wel degelijk over
eenstemming in hoofdzaak bestaat, terwijl voorts verwar
ring omtrent de herkomst der waren bij het publiek te 
duchten is; 

O., dat de merken Lava en Castelava naar 's Hofs oor
deel niet in hoofdzaak overeenstemmen, nu van het 
woordmerk „Castelava" het hoofdbestanddeel wordt ge
vormd door castela (als merk Castella in Nederland van 
vrij algemene bekendheid) en dit woord geen gelijkenis 
heeft met — en door de toevoeging -va ook niet gaat 
vertonen met het voor het Nederlandse publiek in een 
geheel andere sfeer liggende woord lava, dat appellantes 
woordmerk resp. het hoofdbestanddeel van haar beeld
merken vormt, — zullende door Castelava geen associ
aties worden gewekt met lava, noch door Lava met cas
telava; 

O., dat dit laatste tevens betekent, dat de merken ook 
niet in dien zin met elkaar overeenstemmen, dat bij het 
publiek verwarring zou kunnen ontstaan omtrent de her
komst der daaronder verhandelde waren, ook al zijn die 
waren soortgelijk; enz. 

Nr 44. Arrondissements-Rechtbank te 's-Gravenhage, 
Eerste Kamer, 22 juni 1967. 

(Polysiel/ Polycel) 

President: Mr W. Th. D. A. van Eek; 
Rechters: Mrs P. Erdman en C Stolk. 

POLYCEL 

(nr 136.832 nationaal) 
(oudere inschrijving) 

Art. 10, lid 1 Merkenwet. 
De woorden POLYCEL en POLYSIEL stemmen in hoofd

zaak overeen en mitsdien bestaat ook overeenstemming 
in hoofdzaak tussen verweersters merk en het merk van 

verzoekster, van welk laatste merk het woord POLYCEL 
als hoofdbestanddeel moet worden beschouwd. Boven
dien verwarring wekkende overeenstemming van het 
merk POLYSIEL met verzoeksters handelsnaam. 

De waren van partijen — voegvullingen" enerzijds en 
„vlakke en gebogen platen en blokken van schuimplastic 
voor de bouwnijverheid en als isolatiemateriaal" ander
zijds — zijn weliswaar niet identiek, doch in hun toepas
sing op het gebied van de bouwnijverheid zodanig ver
want, dat zij als van dezelfde soort moeten worden aan
gemerkt, althans zodanig aan elkaar verwant, dat tenge
volge van de grote gelijkenis tussen de beide merken bij 
het publiek verwarring omtrent de herkomst der waren 
zou kunnen ontstaan. 

Polycel Industrie van Kunststoffen N.V. te Gouda, 
verzoekster, gemachtigde Mr H. P. Utermark, 

tegen 
N.V. Fabriek van Chemische Producten SABA te 

Dinxperlo, verweerster, gemachtigde Mr G. Reddingius. 

De Rechtbank, enz. 

Overwegende, dat verzoekster bij haar op 30 november 
1966 ter Griffie dezer Rechtbank ingediende verzoek
schrift heeft verzocht nietig te verklaren de op 25 april 
1966 gedane inschrijving in de registers van het Bureau 
voor de Industriële Eigendom onder nummer 159.041 
(nationaal) ten name van verweerster van het woord
merk POLYSIEL voor de waar „voegvullingen", welke in
schrijving is gepubliceerd in het Merkenblad no. 4 van de 
jaargang 1966, verschenen op 1 juni 1966; 

dat verzoekster daartoe heeft gesteld, dat zij krachtens 
eerst gebruik hier te lande rechthebbende is op een 
woordbeeldmerk, bestaande uit het woord POLYCEL en 
de afbeelding van twee elkaar overlappende cirkels met 
daarin de letter P, voor onder meer de waren „vlakke en 
gebogen platen en blokken van schuimplastic voor de 
bouwnijverheid en als isolatie-materiaal", welk merk op 
18 maart 1960 is ingeschreven in de registers van het 
Bureau voor de Industriële Eigendom onder no. 136.832 
(nationaal); 

dat verzoekster zich door de aangevallen inschrijving 
bezwaard acht op de gronden, dat de waren, waarvoor 
verzoekster tot haar voormelde merk gerechtigd is, gelijk
soortig zijn aan de waren, waarvoor de aangevallen in
schrijving is verricht, en het aangevallen merk in hoofd
zaak overeenstemt met verzoeksters merk, althans en in 
ieder geval dat merk zodanig met verzoeksters merk 
overeenstemt, dat bij het publiek verwarring ten aanzien 
van de herkomst der waren zou kunnen ontstaan, alsmede 
op de grond, dat het aangevallen merk zodanig overeen
komt met verzoeksters handelsnaam, waarvan het woord 
POLYCEL het hoofdbestanddeel vormt, dat bij het publiek 
verwarring omtrent de herkomst der waren zou kunnen 
ontstaan; 

O., dat verweerster niet heeft bestreden, dat verzoek
ster haar merk eerder heeft gebruikt dan zij het hare; 

O., dat bij de mondelinge behandeling is gebleken, dat 
van verzoeksters merk, zoals dat is ingeschreven, de cir
kels en letter P zijn uitgevoerd in blauw en de achter
grond in geel; 

dat zulks echter niet wegneemt, dat het woord POLYCEL 
als het hoofdbestanddeel van dat merk moet worden be
schouwd, immers als de naam waaronder de waar van 
verzoekster in de handel wordt aangeduid en waaronder 
het publiek naar die waar zal vragen; 

dat naar het oordeel der Rechtbank tussen de woorden 
POLYCEL en POLYSIEL overeenstemming in hoofdzaak be
staat, zowel auditief als visueel, en mitsdien ook tussen 
verzoeksters merk in zijn geheel en verweersters merk 
overeenstemming in hoofdzaak bestaat; 
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O., dat verzoekster bij de mondelinge behandeling ter 
staving van de gestelde soortgelijkheid der waren van par
tijen heeft aangevoerd, dat haar waar in de bouwnijver
heid wordt gebruikt onder meer voor zwevende vloeren, 
tussenwanden en vloeren, vulling in deuren en spouw
muren, als isolatiemateriaal bij betonbouw en voor spa
ringen en dilatatie-voegen, welke beweringen door ver
weerster niet zijn betwist; 

dat verweerster heeft betoogd, dat haar waar is van 
een geheel andere soort dan de uit schuimplastic be
staande waar van verzoekster, immers bestaat uit een 
pasta, die door speciale vaklieden moet worden gemengd 
en aangebracht in voegen, die reeds aanwezig moeten zijn, 
waarna het mengsel polymeriseert tot een rubberachtige 
massa, die een sterke hechting heeft aan beton, metsel
werk en dergelijke, en aldus een duurzame elastische 
afsluiting van de voeg geeft; 

dat verweerster in aansluiting hieraan te kennen heeft 
gegeven, dat zij geen bezwaar heeft tegen beperking van 
de ingeschreven warensoort tot „voegvullingen, te weten 
tegen zware mechanische belastingen bestand zijnde voeg
vullingen voor gebruik bij beton, metselwerk en prefa-
bricated panelen"; 

O., dat de waren van partijen weliswaar niet identiek 
zijn, doch in hun toepassing op het gebied van de bouw
nijverheid zodanig verwant zijn, dat zij als van dezelfde 
soort moeten worden aangemerkt, althans als zodanig aan 
elkaar verwant, dat tengevolge van de grote gelijkenis 
tussen de beide merken bij het publiek verwarring om
trent de herkomst van der partijen waren zou kunnen 
ontstaan; 

dat bovendien het merk POLYSIEL zodanig overeenkomt 
met verzoeksters handelsnaam, waarvan het woord POLY-
CEL het hoofdbestanddeel vormt, dat ook daardoor bij 
het publiek verwarring omtrent de herkomst der waren 
zou kunnen ontstaan; 

dat een en ander door de voorgestelde beperking van 
de ingeschreven warensoort niet zou worden onder
vangen; 

O., dat uit al het vorenoverwogene volgt, dat de aan
gevallen inschrijving in haar geheel moet worden nietig 
verklaard; 

BESCHIKKENDE: 

Verklaart nietig de inschrijving in de registers van het 
Bureau voor de Industriële Eigendom onder nummer 
159.041 (nationaal) van het merk POLYSIEL ten name van 
verweerster voor de waar „voegvullingen". Enz. 

Nr 45. Gerechtshof te 's-Gravenhage, Derde Kamer, 
27 maart 1968. 

(Zouba) 
President: Mr A. J. M. van Moorsel; 

Raden: Mrs J. H. C. Slotemaker en P. Hazendonk. 

Art. 10, lid 1, aanhef en onder a juncto art. 3, leden 
1 en 2 Merkenwet. 

Rechtbank: Op grond van de vaststaande, in het von
nis omschreven feiten omtrent het tot stand komen, de 
inschrijving en het gebruik van het merk ZOUBA is de Rb. 
van oordeel, dat verzoeker dat merk in Nederland heeft 
gebruikt ter onderscheiding van de waar van verweerder 
van die van anderen, zodat moet worden verworpen ver
zoekers stelling, dat hij door dat gebruik een, ook tegen
over verweerder geldend uitsluitend recht heeft verkregen 
om het merk ZOUBA in Nederland als merk voor soort
gelijke waren als die van verweerder te gebruiken. 

Hof: Appellant kan geen vermoeden van eerste gebruik 
aan het merk ZOUBA ontlenen aan de inschrijving van dat 
merk te zijnen name, wijl hij die inschrijving heeft doen 

doorhalen ter voldoening aan een eerder tussen partijen 
gewezen vonnis, waarbij appellant werd veroordeeld de 
doorhaling dier inschrijving te verzoeken. 

Mitsdien wordt geïntimeerde behoudens bewijs van het 
tegendeel op grond van de aangevallen inschrijving van 
het merk ZOUBA te zijnen name geacht de eerste gebruiker 
van dat merk te zijn. Appellant heeft zodanig tegenbewijs 
niet geleverd en met name niet weten waar te maken, dat 
hij het merk heeft gebezigd ter onderscheiding van zijn 
waren en niet ter onderscheiding van geïntimeerdes waren 
van die van anderen. 

H. W. Annevelink, handelende onder de naam Han
delsonderneming Hagam te Winterswijk, appellant, ge
machtigde Mr N. J. Geleynse, 

tegen 
Sauba Chemische Produkte Rudolf Klee te Herne, 

Westfalen, geïntimeerde, gemachtigde Mr R. van der 
Veen. 

a) Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, Eerste 
Kamer, 7 maart 1967. 

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

De Rechtbank, enz. 
Overwegende, dat het — tijdig ingediende — verzoek 

strekt tot nietigverklaring van de inschrijving in de regis
ters van het Bureau voor de Industriële Eigendom onder 
nummer 159.688 (nationaal) ten name van verweerder 
van het merk ZOUBA voor de waren „vlekkenverwijde-
ringsmiddelen, poets- en polijstmiddelen (uitgezonderd 
voor leder), reinigingsmiddelen voor kunststof o vertrek
ken", welke inschrijving is geschied op 20 juni 1966 met 
werking van 14 juni 1965 af; 

O., dat verzoeker [Annevelink Red.] daartoe heeft ge
steld, dat het fantasiewoord ZOUBA omstreeks eind decem
ber 1963 door hem is bedacht en vervolgens door hem 
als eerste in Nederland is gebruikt als merk van een onder 
dat woord als merk verkochte en daarna op 21/22 
januari 1964 door hem geleverde en per openbaar ver
voermiddel vanuit Winterswijk naar Amsterdam verzon
den partij vlekkenverwijderings/reinigingsmiddelen, heb
bende hij sedertdien dat merk voor soortgelijke waren on
onderbroken in Nederland gebruikt; 

dat verzoeker bij de mondelinge behandeling zijn stel
ling aldus heeft toegelicht, dat weliswaar de door hem 
onder het merk ZOUBA verhandelde vlekkenverwijderings/ 
reinigingsmiddelen in Duitsland waren gefabriceerd door 
verweerder — hetgeen hij, verzoeker, ook tegenover zijn 
afnemers heeft laten uitkomen — doch ingevolge over
eenkomst tussen partijen die waren in Nederland uit
sluitend door hem, verzoeker, werden verhandeld en mits
dien waren aan te merken als zijn, verzoekers, handels
waren; 

O., dat verweerder het verzoek heeft bestreden; 
O., dat partijen het er over eens zijn: 
dat de door verweerder gefabriceerde middelen aan

vankelijk in Nederland zijn verhandeld onder het merk 
SAUBA, waaronder verweerder als fabrikant die waren in 
Duitsland in de handel heeft gebracht en nog brengt, 
doch die verhandeling in Nederland is gestuit op be
zwaren wegens overeenstemming met oudere Nederlandse 
merken, waarna in overleg van partijen met de betrokken 
merkgerechtigden het merk SAUBA voor de Benelux-
landen is gewijzigd in ZOUBA; 

dat het merk ZOUBA in Nederland ten name van ver
zoeker in de registers van het Bureau voor de Industriële 
Eigendom is ingeschreven op 20 oktober 1964, nadat 
partijen daaromtrent op 28 juli 1964 waren overeenge
komen (onder meer): 



15 april 1969 BIJBLAD I N D U S T R I Ë L E EIGENDOM, Nr 4 Blz. 133 

a) dat het merk ZOUBA in Nederland slechts voor pro
ducten van verweerder mocht worden gebruikt, 

b) dat verzoeker zich verplichtte de inschrijving van 
het merk ZOUBA te laten doorhalen, zodra de handels
betrekkingen tussen hem en verweerder zouden worden 
verbroken; 

O., dat verweerder daarbij onweersproken, althans niet 
voldoende weersproken, heeft gesteld, dat verzoeker de 
door verweerder gefabriceerde en aan hem geleverde 
waren in Nederland heeft verhandeld onder een etiket, 
dat, behalve het merk ZOUBA, onder meer vermeldde 
„Chem. Ind. Sauba, Herne, W.Duitsland", voorts „Imp. 
v.d. Benelux, Handelsond. Hagam, Postbus 65, Winters
wijk, Holland" en voorts (in kleine letters) „origineel 
Sauba v.d. Benelux Zouba"; 

O., dat de Rechtbank op grond van voormelde feiten 
omtrent het tot stand komen, de inschrijving en het ge
bruik van het merk ZOUBA van oordeel is, dat verzoeker 
dat merk in Nederland heeft gebruikt ter onderscheiding 
van de waar van verweerder van die van anderen, zodat 
moet worden verworpen verzoekers stelling, dat hij door 
dat gebruik een, ook tegenover verweerder geldend uit
sluitend recht heeft verkregen om het merk ZOUBA in 
Nederland als merk voor soortgelijke waren als die van 
verweerder te gebruiken; 

dat mitsdien het verzoek tot nietigverklaring van de 
inschrijving van dat merk ten name van verweerder moet 
worden afgewezen; 

BESCHIKKENDE: 

Wijst het verzoek af. Enz. 

b) Het Hof, enz. 

Overwegende, dat appellant tijdig van voormelde be
schikking in hoger beroep is gekomen door indiening 
van een beroepschrift, waarin op grond van een uiteen
zetting van de volgens appellant tussen partijen bestaan 
hebbende rechtsbetrekkingen wordt betoogd, dat appel
lant en niet geïntimeerde het recht heeft verkregen het 
merk ZOUBA voor bovengenoemde waren hier te lande te 
gebruiken; 

O. dienaangaande: 
dat behoudens bewijs van het tegendeel hij, die het eerst 

de inschrijving van een merk overeenkomstig artikel 4 
van de Merkenwet heeft verzocht, geacht wordt de eerste 
gebruiker van dat merk te zijn; 

dat appellant aan de in de beschikking waarvan beroep 
genoemde inschrijving te zijnen name van het merk ZOUBA 
dd. 20 oktober 1964 reeds hierom geen vermoeden van 
eerste gebruik van dat merk kan ontlenen, wijl hij, naar 
tussen partijen vaststaat, die inschrijving heeft doen door
halen ter voldoening aan een op 31 maart 1966 door de 
Arrondissementsrechtbank te Zutphen tussen partijen ge
wezen vonnis, waarbij appellant werd veroordeeld de 
doorhaling dier inschrijving te verzoeken; 

dat mitsdien geïntimeerde behoudens bewijs van het 
tegendeel op grond van de aangevallen inschrijving van 
het merk ZOUBA te zijnen name geacht wordt de eerste 
gebruiker van dat merk te zijn, dat wil zeggen dat ge-
intimeerde behoudens bewijs van het tegendeel geacht 
wordt dat merk eerder dan appellant hier te lande te 
hebben gebruikt; 

dat appellant zodanig tegenbewijs niet heeft geleverd 
en hij met name niet heeft aangetoond, dat hij het onder
havige merk eerder dan geïntimeerde ter onderscheiding 
van zijn, appellants, waren van die van anderen heeft 
gebruikt; 

dat weliswaar appellant door geïntimeerde gefabriceer
de vlekkenverwijderings- en reinigingsmiddelen vóór mei 
1965 hier te lande onder het merk ZOUBA heeft verhan
deld, doch appellant niet heeft weten waar te maken, dat 
hij dusdoende dat merk heeft gebezigd ter onderscheiding 

van zijn waren van die van anderen en niet ter onder
scheiding van geïntimeerdes waren, gelijk deze heeft 
staande gehouden; 

dat uit het vorenstaande volgt, dat het op beweerd 
eerste gebruik van het litigieuze merk gebaseerde verzoek 
tot nietigverklaring van geïntimeerdes merkinschrijving 
terecht door de Rechtbank is afgewezen; 

BESCHIKKENDE IN HOGER BEROEP: 

Bekrachtigt de beschikking van de Arrondissements
rechtbank te 's-Gravenhage van 17 maart 1967 no. 66/ 
319, waarvan beroep. Enz. 

Nr 46. President Arrondissements-Rechtbank te Rotter
dam, 5 december 1967. 

(Holland Spiegel) 

(Mr J. G. L. Reuder). 

[Art. 10, lid 1, aanhef en onder a Merkenwet.'] 
Het woordmerk „Holland Spiegel" voor een wekelijks 

verschijnend familieblad stemt in hoofdzaak overeen met 
het woordmerk „De Spiegel" voor tijdschriften. 

Verbod aan gedaagde om de benaming „Spiegel" in 
welke vorm ook voor haar blad te bezigen. 

N.V. Gebroeders Zomer en Keuning's Drukkerij Vada, 
Binderij en Uitgevers maatschappij te Wageningen, eise-
res, gemachtigde Mr L. A. E. Briè't, advocaat Mr A. G. 
Maris 

tegen 
Stichting Clubhuizen „De Jeugdhaven" te Rotterdam, 

gedaagde, gemachtigde Mr D. A. Hogenraad. 

Nr 47. Arrondissements-Rechtbank te 's-Gravenhage, 
Eerste Kamer, 16 oktober 1967. 

(Valorana) 
President: Mr W. Th. D. A. van Eek; 
Rechters: Mrs P. Erdman en C. Stolk. 

Art. 10, lid 1, aanhef en sub a Merkenwet. 
Voor waren als kledingstukken, zijnde toonbankar-

tikelen, stemmen de woordmerken VALORANA en VASA
LANA in hoofdzaak overeen, omdat zij zodanig met elkaar 
overeenkomen, dat gevaar voor (directe) verwarring te 
duchten is. 

G. van Wees & Weiss N.V. te Zeist, verzoekster, ge
machtigde Mr J. F. A. Verzijl, 

tegen 
Wilh. Bleyle K.G. te Stuttgart, Bondsrepubliek Duits

land, verweerster, gemachtigde Mr G. Reddingius. 

De Rechtbank, enz. 
O., dat het tijdig ingediende verzoekschrift strekt tot 

nietigverklaring van de inschrijving overeenkomstig ar
tikel 8 der Merkenwet door het Bureau voor de Indus
triële Eigendom van het woordmerk VALORANA, hetwelk 
op 12 april 1966 onder nummer 311.722 is ingeschreven 
door het Bureau International te Genève voor de waren 
„chaussures, bas, chausettes, articles d'habillement tissés 
a mailles et tricotés, habillement, lingerie, corsets, cra-
vates, bretelles, gants, fils, tissus et tissus a mailles, 
feutre"; 

dat verzoekster daartoe onder meer heeft aangevoerd, 
dat zij krachtens eerste gebruik rechthebbende is op het 
woordmerk VASALANA, hetwelk op 30 september 1959 
onder nummer 135.221 te haren name is ingeschreven 
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door het Bureau voor de Industriële Eigendom voor de 
waar „kledingstukken"; 

O., dat verweerster heeft erkend, dat de waren, waar-
"oor de voormelde merken van partijen zijn ingeschreven, 
lentiek of althans soortgelijk zijn en dat verzoekster hier 
s lande op het merk VASALANA een ouder recht heeft dan 
ij op het merk VALORANA; 

O., dat de Rechtbank met verzoekster van oordeel is, 
lat het merk VALORANA in hoofdzaak overeenstemt met 
iet merk VASALANA; 

dat toch de beide merken de bestanddelen VA en ANA 
tan begin en eind gemeen hebben, beide bestaan uit vier 
ettergrepen van ieder een medeklinker gevolgd door een 
;linker, welke lettergrepen zich niet onderscheiden door 
:en verschillend vallende klemtoon en bovendien nog de 
nedeklinker L gemeen hebben, waartegenover slechts de 
>estanddelen SA en OR en de plaatsing van de letter L 
ils punten van verschil staan; 

dat daardoor de beide merken in hun geheel be-
ichouwd zodanig met elkander overeenkomen, dat gevaar 
roor (directe) verwarring te duchten is, mede in aan-
nerking genomen dat de waren van partijen bestaan uit 
oonbankartikelen, die door een minder nauwlettend 
jubliek plegen te worden gekocht; enz. 

Nr 48. Arrondissements-Rechtbank te 's-Gravenhage, 
Eerste Kamer, 22 december 1967. 

(Jumbo met afb.) 

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

•JUMBO 
EDELPARKET 

(nr 161.868 nat.) 
(nietigverklaarde inschrijving) 

é£2S& 

* * O O M H O l * * 
(nr 116.994 nat.) 

(oudere inschrijving) 

Art. 10, lid 1, aanhef en onder b Merkenwet. 
Het merk JUMBO met afbeelding voor parket gelijkt 

verwarrend veel op het merk Jumbo met de afbeelding 
van een olifant voor tafels. 

Zwijnenburg's Meubelfabriek N.V. te Schoonhoven, 
verzoekster, gemachtigde Mr E. C. Kuhn 

tegen 
M. J. C. Gepkens-Schouwstra te Utrecht, verweerster, 

gemachtigde W. H. Gepkens. 

De Rechtbank, enz. 
Overwegende, dat het aangevallen merk — waarvan 

het woord „JUMBO" het hoofdbestanddeel is — in hoofd
zaak overeenstemt met requestrantes merk, nu het daarin 
voorkomende woord „Jumbo" in combinatie met de 
daarbij passende afbeelding van een olifant bepalend is 
te achten voor het herinneringsbeeld van dat merk; 

O., dat de waar „van hout vervaardigd parket" van 
gerequestreerde - zo die waar al niet soortgelijk is te 
achten aan requestrantes waar „tafels" — in ieder geval 
zodanig verwant is aan requestrantes waar, dat ten
gevolge van de tussen de litigieuze merken bestaande 
overeenstemming bij het publiek verwarring omtrent de 
herkomst van der partijen waren zou kunnen ontstaan; 

Nr 49. President Arrondissements-Rechtbank te 
's-Gravenhage, 26 september 1966. 

(Stifeda) 

(Jhr Mr G. Witsen Elias) 

Art. 5 Handelsnaamwet juncto art. 1401 Burgerlijk 
Wetboek. 

De naam der stichting, waarbij gedaagden zijn aan
gesloten, te weten „Stifeda", wijkt slechts in zo geringe 
mate af van die van eiseres („Stibeda"), dat in verband 
met de omstandigheid, dat beide stichtingen zich bewegen 
op soortgelijk terrein hier te lande, verwarring bij het 
publiek tussen die namen valt te duchten en daarmede 
nadeel voor eiseres. 2) 

Verbod met dwangsom, alsmede machtiging van eiseres 
om het dictum op kosten van gedaagden te publiceren. 

De Stichting Beter Dansonderwijs „Stibeda" te Amster
dam, eiseres, procureur Mr J. E. L. de Planque, advocaat 
Mr E. L. Bakhuijs, 

tegen 
Harry Kleynhaus te 's-Gravenhage, c.s., gedaagden, 

procureur Mr K. W. Zieleman. 

De President, enz. 
Overwegende ten aanzien van de feiten: 
dat eiseres heeft gesteld en geconcludeerd als in de 

hierna volgende fotocopie van de dagvaarding staat ver
meld: enz. 

1. aangezien eiseres zich ten doel stelt het bevorderen 
van beter dansonderwijs in Nederland; 

2. aangezien eiseres tot dit doel met de naar haar oor
deel daarvoor in aanmerking komende dansleraren over
eenkomsten heeft gesloten waardoor deze dansleraren 
met uitsluiting van anderen gerechtigd zijn aan het Ne
derlandse publiek mede te delen dat zij bij eiseres zijn 
aangesloten; 

3. aangezien eiseres in de door haar en door de bij 
haar aangesloten dansleraren gevoerde reclame-campag
nes het publiek wijst op de door eiseres uitgeoefende 
selectie; 

4. aangezien gedaagden, nadat op 24 augustus 1966 in 
het dagblad „Haagsche Courant" een advertentie afkom
stig van aangeslotenen bij eiseres was verschenen, op 
26 augustus 1966 in hetzelfde dagblad een advertentie 
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hebben geplaatst van dezelfde opmaak waarbij door ge
daagden een nieuwe naam voor de Federatie van Dans-
leraren t.w. STIFEDA werd ingevoerd kennelijk met het 
doel om het publiek te misleiden althans verwarring 
onder het publiek te stichten en de aangeslotenen bij 
eiseres daardoor onrechtmatig te benadelen; 

5. aangezien de onderhavige zaak spoedeisend is om
dat in deze weken de inschrijvingen voor de nieuwe dans
cursussen dienen te geschieden; 

MITSDIEN: 

bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad en op de minuut 
ieder der gedaagden zal worden verboden: 

1. de naam STIFEDA in welke vorm dan ook te ge
bruiken ter aanduiding van enige bestaande of op te rich
ten organisatie van dansleraren; 

2. advertenties te plaatsen of op andere wijze reclame 
te maken waarin de zinsnede „Neem geen risico, kies een 
Stifeda Dansschool" voorkomt; 

dat ieder der gedaagden bij niet-nakoming van deze 
bevelen zal worden veroordeeld tot betaling van een 
direct opeisbare dwangsom ad 10.000,— of zodanig be
drag als door U Edelachtbare Heer President in goede 
justitie zal worden vastgesteld; 

voorts eiseres gemachtigd zal worden op kosten van 
gedaagden deze uitspraak te publiceren in de „Haagsche 
Courant" en ieder der gedaagden zal worden veroordeeld 
in de kosten dezer procedure, des dat de een betalende 
de ander zal zijn gekweten. Enz. 

dat gedaagden tegen de vordering verweer hebben ge
voerd op gronden waarop hieronder, voorzoveel nodig, 
nader zal worden teruggekomen; 

O. ten aanzien van het recht: 

dat ten processe als onbetwist vaststaat: dat eiseres in 
1955 is opgericht en zich ten doel stelt: Ie eenheid te 
brengen in de programma's van het dansonderwijs in 
Nederland, teneinde dit op te voeren tot een hoger peil en 
2e propaganda daarvoor te maken onder meer door het 
plaatsen van advertenties en het rondzenden van folders; 
dat eiseres de in het tweede „aangezien" der dagvaarding 
bedoelde overeenkomsten heeft gesloten; dat eiseres han
delt als omschreven in het derde „aangezien" der dag
vaarding; dat op 24 augustus 1966 in het dagblad de 
„Haagsche Courant" een advertentie van aangeslotenen 
bij eiseres is verschenen, waarbij dezen de inschrijving bij 
hun dansscholen openstellen; dat gedaagden als aange
slotenen bij „Stifeda" op 26 augustus 1966 in gemeld 
dagblad een advertentie hebben doen plaatsen, in opmaak 
soortgelijk aan die van eiseres, waarin de inschrijving bij 
de door hen gedreven dansscholen wordt opengesteld; 

dat eiseres zich verzet tegen het reclame maken door 
gedaagden als aangeslotenen bij „Stifeda", aangezien ge
daagden naar haar oordeel aldus onder het publiek ver
warring stichten en de bij eiseres aangeslotenen onrecht
matig benadelen; 

dat gedaagden hebben aangevoerd: dat zij zijn aan
gesloten bij de Federatie van Dansleraren Organisaties 
(F.D.O.); dat deze Federatie zich ten doel stelt het niveau 
van het in Nederland gegeven dansonderwijs te verbe
teren en wel in overleg met het Ministerie van Cultuur, 
Recreatie en Maatschappelijk werk; dat eiseres een zelfde 
doel nastreeft als F.D.O. namelijk het verbeteren van 
dansonderwijs in Nederland; dat eiseres tegenover F.D.O. 
zelf onrechtmatig heeft gehandeld door bij de selectie van 
dansleraren, toegepast ter verwezenlijking van haar voren-
omschreven doel, door F.D.O. onjuist geachte maatstaven 
aan te leggen en aldus de bij F.D.O. aangeslotenen, waar
toe gedaagden behoren, oneerlijke concurrentie aan te 
doen; dat een aantal bij F.D.O. aangeslotenen in het 
leven hebben geroepen de Stichting Federatie van Dans
lerarenorganisaties „Stifeda", zulks teneinde stelling te 

nemen tegen eiseres; dat gedaagden tenslotte hebben be
toogd, dat de vordering van eiseres het voor het slagen 
daarvan spoedeisend karakter ontbeert, aangezien de 
inschrijvingen voor de in het komend seizoen te geven 
danscursussen reeds hebben plaats gevonden; 

dat naar Ons voorlopig oordeel de naam der stichting, 
waarbij gedaagden zijn aangesloten, te weten „Stifeda", 
slechts in zo geringe mate afwijkt van die van eiseres, 
te weten „Stibeda", dat in verband met de omstandigheid, 
dat beide stichtingen zich bewegen op soortgelijk terrein 
hier te lande, verwarring bij het publiek tussen die namen 
valt te duchten en daarmede nadeel voor eiseres; 

dat de omstandigheid, dat eiseres onrechtmatig zou 
hebben gehandeld tegenover F.D.O., welke Federatie 
naar haar secretaris J. Donders Ons ter terechtzitting 
heeft medegedeeld „Stifeda" niet steunt, aan het handelen 
van gedaagden als aangeslotenen bij de los van genoemde 
Federatie staande Stichting Federatie van Dansleraren
organisaties, het onrechtmatige karakter Onzes inziens 
niet kan ontnemen; 

dat, hebbende eiseres ter terechtzitting onvoldoende 
weersproken gesteld, dat inschrijvingen voor danscursus
sen nog steeds kunnen plaats vinden, Wij reeds om die 
reden de ingestelde vordering van spoedeisende aard ach
ten; 

dat Wij op grond van al het vorenoverwogene de ge
vraagde voorziening zullen toestaan; 

dat Wij termen aanwezig achten de gevraagde dwang
som te matigen; 

dat Wij gedaagden als de in het ongelijk gestelde partij 
zullen veroordelen in de kosten van het geding in voege 
als na te melden, vindende de vordering tot veroordeling 
van gedaagden in de kosten des gedings des, dat de een 
betalende de ander zal zijn bevrijd, geen steun in de wet; 

RECHTDOENDE: 

Verbieden gedaagden: 
1. de naam STIFEDA in welke vorm dan ook te ge

bruiken ter aanduiding van enige bestaande of op te rich
ten organisatie van dansleraren; 

2. advertenties te plaatsen of op andere wijze reclame 
te maken waarin de zinssnede „Neem geen risico, kiest 
een Stifeda Dansschool" voorkomt; 

Veroordelen ieder der gedaagden voor iedere over
treding van een der vorenstaande verboden bij wege van 
dwangsom aan eiseres te betalen f 1.000,— (éénduizend 
gulden); 

Machtigen eiseres het dictum van dit vonnis op kosten 
van gedaagden te publiceren in het te 's-Gravenhage ver
schijnende dagblad de „Haagsche Courant"; 

Verklaren dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voor
raad; 

Veroordelen gedaagden in de kosten van het geding, tot 
op deze uitspraak aan zijde van eiseres begroot op 
f233 ,— (tweehonderd drieëndertig gulden); 

Weigeren het meer of anders gevorderde. Enz. 

!) Naam van een stichting als handelsnaam. 
De President volgt in zijn overwegingen de formulering van 

art. 5 Handelsnaamwet. De conclusie lijkt derhalve gerecht
vaardigd dat hij in dit geval de namen van de beide stichtingen 
als handelsnamen heeft beschouwd. Deze opvatting vindt 
steun in de tekst van de Wet op de Stichtingen (Wet van 31 
mei 1956, Staatsblad 327), waarin, in afwijking van het oor
spronkelijke ontwerp, de stichting met een commercieel doel 
stilzwijgend is toegelaten. Sedertdien mag wel als vaststaand 
worden aangenomen, dat een stichting kan zijn een onderne
ming in de zin van art. 1 Handelsnaamwet en derhalve onder 
een handelsnaam kan worden gedreven. 

S.B. 
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Nr 50. Gerechtshof te Amsterdam, Tweede Kamer, 
4 juni 1968. 

(James Duncany & Son Gold Field Whisky) 

President: Mr N. Bolkestein; 
Raden: Mrs J. N. van Veen en J. Kalff. 

•OLD^VlCLO 
Rare Old Whisky 

(onrechtmatig gebruikt etiket) 

Art. 1401 Burgerlijk Wetboek en art. 5b Handelsnaam-
wet. 

Rechtbank: Het in de handel brengen van een in Ne
derland vervaardigd eindprodukt (whisky) levert jegens 
de Schotse en Engelse, in Schotland whisky vervaardigen
de en deze onder meer naar Nederland exporterende, eise
ressen een onrechtmatige daad op als op het etiket niet 
duidelijk „Amsterdam" is vermeld; echter niet als dit 
woord duidelijk op het etiket voorkomt daar dan — mede 
in aanmerking genomen het grote prijsverschil met geïm
porteerde whisky — misleiding van het publiek wordt 
voorkomen, waarbij in het midden kan blijven of „James 
Duncany & Son" een handelsnaam of een merk is te 
achten. 

Hof: Ook de vermelding „Amsterdam" en het prijsver
schil zijn niet geschikt de onjuiste indruk omtrent het land 
van herkomst bij het publiek — dat hoogstens zal den
ken aan de vestiging van James Duncany in Amsterdam 
en dan nog de whisky niet zou aanzien voor niet (geheel) 
geproduceerd in een van de tot het Angelsaksische taal
gebied behorende landen — weg te nemen, zodat ook dan 
het gebruik door de Nederlandse fabrikant onrechtmatig 
is, immers in strijd met art. 5b der Handelsnaamwet. 

Macdonald & Muir Ltd te Leith, Schotland, c.s., ap
pellanten, procureur Mr L. Wichers Hoeth, advocaat Mr 
A. C. Rueb, 

tegen 
N.V. Likeurstokerij en Wijnkoperij „De Wildeman" 

voorheen Levert & Co. te Amsterdam, geïntimeerde, pro
cureur Mr H. J. Hellema, advocaat Mr R. van der Veen. 

a) Arrondissements-Rechtbank te Amsterdam, Twee
de Kamer, 9 december 1966. President: Mr B. van der 
Waerden; Rechters: Mrs W. S. da Costa en H. Siertsema. 

De Rechtbank, enz. 
Overwegende dat eiseressen [MacDonald c.s. Red.] bij 

met de dagvaarding overeenstemmende conclusie van eis 
hebben gesteld: 

1. dat eiseressen, vennootschappen naar Schots, resp. 
naar Engels recht, in Schotland whisky vervaardigen en 
deze onder meer naar Nederland exporteren; 

2. dat de in Schotland vervaardigde en van daaruit 
geëxporteerde whisky bij het publiek grote vermaardheid 

geniet en dit publiek, althans een deel ervan, aan Schotse 
whisky de voorkeur geeft boven de whisky, welke op het 
Continent van Europa wordt vervaardigd; 

3. dat de eiseressen hebben moeten ervaren, dat ge
daagde in Nederland sterke drank in het verkeer brengt 
in flessen, voorzien van een etiket vermeldende het na
volgende: 

a. James Duncany & Son, Proprietors; 
b. een wapenschild in rood en goud, waaronder zijn 

geplaatst de woorden „trademark" en dat geflankeerd 
wordt door de afbeeldingen van medailles; 

c. de woorden „Gold Field" 
extra special blend 
Rare old whisky 
Pure Quality; 

4. dat het gebruik door gedaagde van vermelde etiket
ten is onrechtmatig ten opzichte van eiseressen, vermits 
gedaagde door het gebruik van deze etiketten de eiseres
sen oneerlijke concurrentie aandoet; 

5. dat het publiek van de Schotse, althans Engelse 
naam „James Duncany & Son", die als eigenaar is ver
meld, gecombineerd met het feit, dat de opschriften van 
het etiket in de Engelse taal zijn gesteld, een onjuiste in
druk van de herkomst van voornoemde sterke drank, 
verkocht door gedaagde, zal krijgen en een verwarring 
dienaangaande bij het publiek is te duchten, vermits het 
publiek, in strijd met de werkelijkheid zal denken dat 
de firma James Duncany & Son — welke handelsnaam 
door gedaagde in strijd met de Wet wordt gevoerd — in 
Schotland of Engeland is gevestigd, wordende de gemelde 
onjuiste indruk door het gebruik van een Engels merk en 
van de Engelse tekst versterkt; 

6. dat dan ook het publiek, althans een deel daarvan, 
de sterke drank van gedaagde koopt daartoe gebracht 
door de onjuiste mening, dat het een produkt koopt van 
(geheel) Schots, althans Engels fabrikaat en door de 
bedriegelijke handelingen het gebied van gedaagde wordt 
vergroot en dat van eiseressen wordt verkleind; 

7. dat eiseressen recht en belang hebben te vorderen, 
dat gedaagde wordt verboden sterke drank onder etiket
ten als hierboven omschreven ten verkoop aan te bieden 
of te verkopen; 

en hebben gevorderd: 
a. te verklaren voor recht, dat de hierboven omschre

ven handelingen van gedaagde zijn onrechtmatig ten op
zichte van eiseressen; 

b. gedaagde te veroordelen om de aanbieding en/of 
verkoop van sterke drank onder etiketten, als hierboven 
omschreven, onmiddellijk te staken; 

c. gedaagde te veroordelen om aan eiseressen te be
talen een dwangsom van f 10.000,— voor iedere keer, dat 
zij het sub b uit te spreken verbod zou overtreden; enz. 

1. O. dat tussen partijen vaststaat, dat eiseressen in 
Schotland vervaardigde whisky (onder meer) naar Ne
derland exporteren, dat Schotse whisky een zekere ver
maardheid geniet en dat het publiek, althans een deel 
ervan, daaraan de voorkeur geeft boven whisky, welke 
op het continent vervaardigd is, dat gedaagde ten tijde 
van het uitbrengen der dagvaarding in Nederland sterke 
drank in het verkeer bracht in flessen, voorzien van een 
etiket, zoals omschreven in alinea 3 der conclusie van eis 
en nadien flessen, voorzien van een in dier voege gewij
zigd (bij repliek overgelegd) etiket, dat onder de naam 
„James Duncany and Son" in plaats van het woord „Pro
prietors" thans het woord „Amsterdam" voorkomt; 

2. O. dat eiseressen — na vermeerdering van hun eis, 
waartegen gedaagde zich niet heeft verzet — ten aanzien 
van beide etiketten stellen, dat bij het publiek verwarring 
is te duchten aangaande de herkomst van de door ge-
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daagde in het verkeer gebrachte whisky door de vermel
ding der Engels klinkende naam „James Duncany and 
Son", gecombineerd met het feit dat de opschriften van 
het etiket in de Engelse taal zijn gesteld en dat dit publiek, 
althans een deel ervan de whisky van gedaagde koopt in 
de onjuiste veronderstelling dat het een product koopt 
van (geheel) Schots, althans Engels fabrikaat, tengevolge 
waarvan het debiet van gedaagde ten koste van dat van 
eiseressen wordt vergroot; 

3. O. dat gedaagde deze posita betwist, in ieder geval 
voorzover deze het gewijzigde etiket betreffen, waarbij 
zij aanvoert dat het Nederlandse publiek eraan gewend 
is om producten uit tal van branches, onder andere de 
drankbranche, aangeprezen te krijgen onder Engelse be
namingen, zonder dat het daaraan consequenties verbindt 
ten aanzien van de herkomst van het product, terwijl zij 
voorts onder meer wijst op het grote prijsverschil tussen 
originele Schotse whisky (ongeveer f 22,— per fles) en 
in Nederland gefabriceerde whisky (ongeveer f 11,— a 
f 12,— per fles); 

4. O. dat de rechtbank van oordeel is, dat het etiket, 
waaronder gedaagde haar flessen oorspronkelijk in de 
handel bracht, wel degelijk bij het publiek een onjuiste 
indruk kon doen postvatten omtrent de herkomst van 
daarin vervatte whisky; 

5. O. immers dat tegenover de vermelding van een 
Engels-klinkende naam als eigenaar bij een ook overigens 
geheel in de Engelse taal gesteld etiket uit niets bleek, 
dat het hier ging om een in Nederland gefabriceerd eind
product; 

6. O. dat zulks jegens eiseressen een onrechtmatige 
daad, immers oneerlijke concurrentie, opleverde, zodat 
haar oorspronkelijke vorderingen toewijsbaar zijn, zij het 
dat de rechtbank termen vindt de gevorderde dwangsom 
aanzienlijk lager te stellen dan werd geëist; 

7. O. dat de zaak anders ligt ten aanzien van het 
etiket, overgelegd bij de conclusie van repliek, het etiket 
dus, waaronder gedaagde haar flessen thans in het ver
keer brengt; 

8. O. immers dat van algemene bekendheid is, dat in 
Nederland verschillende soorten, alhier vervaardigde 
sterke drank veelal onder Engels klinkende namen en 
onder in het Engels gestelde etiketten worden verkocht, 
zodat hiervan op zich zelf geen verwarring is te duchten, 
terwijl eiseressen bij pleidooi niet hebben ontkend dat 
naar geldend recht het gebruik van een vreemde taal voor 
Nederlandse waar geoorloofd is, mits maatregelen wor
den getroffen die misleiding van het publiek omtrent de 
herkomst voorkomen; 

9. O. dat zodanige misleiding naar het oordeel der 
rechtbank in casu wordt voorkomen door de duidelijke 
vermelding van het woord „Amsterdam" onder de op het 
etiket voorkomende eigennaam (daargelaten of dit een 
handelsnaam of een merk is te achten), nu bovendien op 
het etiket nergens het woord Schots voorkomt of enige 
andere aanduiding, welke suggereert dat de fles originele 
Schotse whisky zou bevatten; 

10. O. dat ook het — door eiseressen niet ontkende 
— aanzienlijke prijsverschil tussen geïmporteerde en in 
Nederland vervaardigde whisky ertoe bijdraagt, dat het 
voor dit product in de markt zijnde publiek niet misleid 
wordt door een etiket dat er een „Engels tintje" aan geeft; 

11. O. dat de eis, zoals deze bij conclusie van repliek 
werd vermeerderd, mitsdien behoort te worden afge
wezen; 

12. O. dat de rechtbank, nu beide partijen gedeeltelijk 
in het ongelijk zijn gesteld en eiseressen gedaagde hebben 
gedagvaard zonder haar eerst te sommeren om het ge
bruik van het gewraakte (oorspronkelijke) etiket te 
staken, termen vindt de kosten geheel te compenseren; 

RECHTDOENDE: 

Verklaart voor recht, dat de in de conclusie van eis 
omschreven handelingen van gedaagde onrechtmatig zijn 
ten opzichte van de eiseressen. 

Veroordeelt gedaagde om de aanbieding en/of verkoop 
van (in Nederland gefabriceerde) sterke drank onder 
etiketten, zoals omschreven in alinea 3 onder a („James 
Duncany and Son, Proprietors") dier conclusie, onmid
dellijk te staken. 

Veroordeelt gedaagde om aan eiseressen te betalen een 
dwangsom van f 1.000,—• (één duizend gulden) voor 
iedere keer dat zij genoemd verbod zou overtreden. 

Wijst de eis af voor het overige. 
Compenseert de kosten van het geding in dier voege, 

dat iedere partij haar eigen kosten draagt. Enz. 

b) Het Hof, enz. 
Overwegende dat de uit drie onderdelen bestaande 

grief van MacDonaled c.s. luidt: „Ten onrechte heeft de 
„Rechtbank de vorderingen van appellanten gebaseerd 
„op het nieuwe etiquet afgewezen", en de drie onderdelen: 
„Ten onrechte heeft de Rechtbank (in rechtsoverweging 
„9) „daargelaten" of de op het etiquet voorkomende 
„eigennaam „James Duncany & Son" een handelsnaam 
„of een merk is te achten, in stede van te beslissen én 
„dat dit een handelsnaam is én dat die handelsnaam op 
„het etiquet in strijd met artikel 5b van de Handelsnaam-
„wet wordt gebruikt"; „Ten onrechte heeft de Rechtbank 
„uit de enkele verandering van „Proprietors" in „Am
sterdam" afgeleid, dat het publiek door het nieuwe eti-
„quet niet ten aanzien van de herkomst der onder het 
„etiquet verkochte waar in verwarring wordt gebracht" 
„en „Ten onrechte heeft de Rechtbank geoordeeld dat 
„het prijsverschil tussen geïmporteerde en in Nederland 
„vervaardigde whisky er toe bijdraagt, dat het publiek 
„niet wordt misleid"; 

O. dat de in het incidenteel appel door Levert voor
gedragen grieven luiden: I. „Ten onrechte heeft de Recht-
„bank zich begeven in de vraag of het gebruik door 
„Levert van het in de inleidende dagvaarding omschreven 
„etiket (het zgn. „oude etiket") jegens incidenteel ge-
„intimeerden onrechtmatig was en ten onrechte heeft zij 
„aan Levert een verbod tot gebruik van dat etiket opge
legd", II. „Ten onrechte heeft de Rechtbank MacDonald 
„c.s. niet in de kosten van de procedure veroordeeld doch 
„de kosten van het geding gecompenseerd in dier voege 
„dat iedere partij haar eigen kosten zou dragen"; 

O. dat de bij inleidende dagvaarding door MacDonald 
c.s. gevorderde verklaring voor recht en het daarbij ge
vorderde verbod betrekking hadden op het, in het dictum 
van het beroepen vonnis bedoelde, zogenaamde oude 
etiket waaronder Levert hier te lande haar whisky in het 
verkeer bracht; 

dat Levert bij antwoord stelde bereid te zijn dit etiket 
te wijzigen — door daarop te vermelden de plaatsaan
duiding Amsterdam — en in haar memorie van antwoord 
in hoger beroep mededeelt aan die bereidheid daadwer
kelijk gevolg te hebben gegeven — door vervanging van 
het woord „proprietors" op het oude etiket door de 
plaatsnaam „Amsterdam" op het nieuwe etiket —, alsook 
zich te verplichten het oude etiket niet meer te gebruiken; 

dat, nu MacDonald c.s. niet hebben weersproken dat 
Levert de verkoop of aanbieding van haar whisky onder 
het oude etiket heeft gestaakt, noch in twijfel hebben 
getrokken dat Levert haar toezegging dat etiket niet meer 
te zullen gebruiken gestand zal doen, geen reden bestaat 
voor handhaving van de door de Rechtbank uitgesproken 
verklaring voor recht en het aan Levert opgelegde verbod 
betreffende dit oude etiket — omdat dit geschilpunt tus
sen partijen is weggevallen —, zonder dat dit evenwel 
medebrengt een aantasting van het oordeel van de Recht
bank omtrent de onrechtmatigheid van het gebruik van 
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dat etiket of van de door de Rechtbank uitgesproken kos-
tenveroordeling; 

dat voorzover Levert in het incidenteel appèl vraagt 
alle vorderingen van MacDonald c.s. alsnog af te wijzen, 
daaraan dus voor wat het oude etiket betreft kan worden 
tegemoetgekomen — en Levert bij behandeling van haar 
eerste grief (voorzover zij daarbij de Rechtbank verwijt 
zich te hebben begeven in de vraag van de onrechtmatig
heid van haar gebruik van het oude etiket) verder geen 
belang meer heeft, terwijl haar tweede grief, die de pro
ceskosten raakt, aan het slot van dit arrest zal worden 
behandeld; 

O. dat het geding zich hierna kan bepalen tot het zo
genaamde nieuwe etiket; 

O. dat dit etiket bovenaan de naam „James Duncany 
& Son" draagt, waaronder in veel kleinere letters „Am
sterdam"; dat daaronder een wapenschild in goud en 
rood, geflankeerd door enige medailles, is afgebeeld, en 
daaronder weer te lezen zijn de woorden „Gold Field", 
„extra special blend", „Rare Old Whisky" en „pure 
quality"; 

O. dat naar de door MacDonald c.s. aan hun vordering 
ten grondslag gelegde stellingen, zoals bij repliek aan
gevuld, dit etiket door de — in strijd met de wet gevoerde 
—• (handels)naam James Duncany & Son (gecombineerd 
met het feit dat ook de overige opschriften in het Engels 
zijn gesteld) een onjuiste indruk geeft van het land van 
herkomst van de door Levert in de handel gebrachte 
whisky, waardoor dit etiket voor het whisky kopende 
publiek het gevaar schept van verwarring in die zin dat 
dit publiek door dat etiket in de waan wordt gebracht te 
doen te hebben met geheel in Schotland bereide whisky; 
dat daardoor afbreuk wordt gedaan aan het debiet van 
MacDonald c.s. die hun in Schotland bereide whisky naar 
Nederland exporteren; 

O. dat Levert bestrijdt dat door het etiket een der
gelijke onjuiste indruk gevestigd dreigt te worden: zij 
geeft dit slechts een „Angelsaksisch tintje"; het publiek is 
gewend om tal van Nederlandse producten aangeprezen 
te krijgen in een vreemde taal, met name in het Engels; 
het is gewend aan Engels aandoende handelsnamen voor 
Nederlandse ondernemingen; het — whisky kopende — 
publiek is bovendien wel zo kieskeurig dat, wanneer een 
duidelijke herkomstaanduiding als „Scotch whisky" op 
het etiket ontbreekt, het niet zal menen met (geheel) in 
Schotland bereide whisky te doen te hebben; en, zo het 
al door de naam James Duncany & Son in die waan 
mocht worden gebracht, zal de plaatsnaam Amsterdam 
het uit die waan brengen; daarnaast is het prijsverschil 
voldoende om het uit die waan te brengen; zij, Levert, 
voert — daarmede kan de samenvatting van haar betoog 
worden besloten — de handelsnaam James Duncany & 
Son reeds ongeveer 45 jaar; 

O. dat partijen het erover eens zijn dat Schotse whisky 
— dat wil zeggen geheel in Schotland bereide whisky — 
bij tenminste een deel van het whisky kopende publiek in 
Nederland een zekere vermaardheid geniet, en dat dit pu
bliek de voorkeur geeft aan die whisky boven in Neder
land bereide whisky; dat ook whisky afkomstig uit be
paalde andere landen zoals Ierland en Canada — dat 
wil weer zeggen: geheel in die landen bereide whisky — 
een zekere vermaardheid bij tenminste een deel van het 
hier te lande whisky kopende publiek geniet, en daarvoor 
bij dat publiek een dergelijke voorkeur bestaat; 

O. dat, wanneer nu het gevaar bestaat dat een deel 
van het whisky kopende publiek in Nederland deze James 
Duncany whisky door het etiket waaronder Levert deze 
in de handel brengt aanziet voor whisky die geheel bereid 
is bijvoorbeeld in Schotland of in Ierland — althans 
elders dan op het vasteland van Europa, en in elk geval 
elders dan in Nederland —, door dat etiket misleiding van 
het publiek op dit punt te duchten is; 

O. dat het etiket inderdaad deze onjuiste indruk vestigt, 
te weten dat de daaronder verkochte whisky in elk geval 
van elders afkomstig is; 

dat toch de op het etiket voorkomende naam James 
Duncany & Son, die door Levert naar haar zeggen reeds 
45 jaar als handelsnaam (om daaronder deze whisky in 
de handel te brengen) wordt gevoerd, de suggestie wekt 
dat onder die handelsnaam in een der tot het Angelsak
sisch taalgebied behorende landen een onderneming 
wordt gedreven van welke de whisky afkomstig is; 

dat evenwel Levert niet gesteld heeft in een van die 
landen onder die naam een onderneming te drijven, of te 
hebben gedreven, dan wel tot een onder die naam in een 
van die landen gedreven onderneming in enigerlei relatie 
te staan of te hebben gestaan, dan wel anderszins gerech
tigd te zijn tot het voeren van die naam; dat haar raads
man op een bij gelegenheid van de pleidooien gestelde 
vraag naar de herkomst van die naam geen afdoend ant
woord kon geven, en het er dus voor moet worden ge
houden óf wel dat die naam is ontleend aan een bestaande 
familienaam óf wel dat zij een fantasienaam is, en in elk 
geval die naam in strijd met de werkelijkheid suggereert 
dat de daaronder gedreven zaak is, behoort tot of gelieerd 
is met een onderneming in een van de tot het Angelsak
sische taalgebied behorende landen; 

dat door de vermelding van die (handels)naam op het 
door Levert gebruikte etiket dus de onjuiste indruk wordt 
gevestigd dat de daaronder verkochte whisky in elk geval 
elders dan uit Nederland afkomstig is, en daardoor mis
leiding van het publiek — in Nederland — ten aanzien 
van de herkomst van de whisky te duchten is; 

dat dit niet anders wordt door het feit dat Levert deze 
handelsnaam al 45 jaar zou hebben gevoerd; 

O. dat volgens Levert dit gevaar voor misleiding van 
het publiek, indien al aanwezig, in elk geval wordt weg
genomen door de vermelding van de plaatsnaam Amster
dam op het etiket, onder de naam James Duncany & Son; 

dat het Hof, anders dan de Rechtbank, die zienswijze 
niet deelt; dat, zo al die plaatsnaam gelezen wordt samen 
met de naam James Duncany & Son (waartoe het letter
type en de wijze van bedrukking allerminst dwingen), 
het publiek — ook het hierboven bedoelde deel van het 
publiek dat de voorkeur geeft aan whisky uit (een van) 
de landen, die om hun whisky zekere vermaardheid ge
nieten — daarbij hoogstens zal denken aan een vestiging 
van James Duncany & Son in Amsterdam, en zelfs al zou 
het daardoor op het denkbeeld komen dat James Dun
cany & Son alleen in Amsterdam is gevestigd, dit nog 
niet behoeft mede te brengen dat het de whisky van 
James Duncany & Son niet zou aanzien voor (geheel) 
in een van die evenbedoelde landen, althans in het buiten
land, geproduceerde whisky; 

dat ook het verschil met de, overigens ook onderling 
verschillende, prijzen van hier te lande uit het buitenland 
geïmporteerde „merken" whisky niet geëigend is om de 
meerbedoelde onjuiste indruk die het etiket bij het pu
bliek wekt weg te nemen, daar voor dat publiek talloze 
redenen te bedenken zijn waarom deze James Duncany 
whisky tegen een lagere prijs dan — in de gedachtengang 
van het publiek: andere — uit het buitenland geïmpor
teerde whiskies wordt aangeboden (bijvoorbeeld „een 
goedkope aanbieding"); 

O. dat uit het voorgaande volgt, dat het gebruik door 
Levert van het vorenbedoeld etiket onrechtmatig is, im
mers in strijd met artikel 5b der Handelsnaamwet; 

dat MacDonald c.s. als fabrikanten van Schotse whisky 
belang hebben bij handhaving van dat verbod in dit geval, 
nu door het voeren — door Levert — van de handels
naam James Duncany & Son misleiding van het publiek 
met betrekking tot de herkomst van de onder die naam 
aangeboden whisky is te duchten, en wel in die zin dat het 
publiek deze zal aanzien voor (geheel) in het buitenland 
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bereide en uit het buitenland geïmporteerde whisky, met 
als gevolg verkleining van het debiet van hier te lande 
importerende, buitenlandse whisky-fabrikanten als Mac-
Donald c.s.; 

dat, waar Levert deze handelsnaam James Duncany 
& Son voert op de door haar gebruikte etiketten, Mac-
Donald c.s. er dus ook belang bij hebben dat dit gebruik 
onrechtmatig wordt verklaard en Levert wordt veroor
deeld dit gebruik te staken; 

O. dat de grief van MacDonald c.s. tegen het beroepen 
vonnis dus doel treft, en de door hen gevorderde ver
klaring voor recht wat het zogenaamde nieuwe etiket 
betreft alsnog dient te worden uitgesproken en het te dien 
aanzien gevorderde verbod alsnog aan Levert dient te 
worden opgelegd, waarvoor haar een termijn van vier 
weken zal worden gegeven; dat aan dit verbod kan wor
den verbonden de bedreiging met een dwangsom ten be
drage als in hoger beroep verzocht; 

O. aangaande de proceskosten: 
dat Levert de in hoger beroep in het ongelijk gestelde 

partij is; 
dat het Hof weliswaar het beroepen vonnis niet zal 

bekrachtigen voor wat betreft de daarbij uitgesproken 
verklaring voor recht en het daarbij uitgevaardigde ver
bod met betrekking tot het oude etiket, maar de Recht
bank die verklaring terecht heeft uitgesproken en dat 
verbod terecht heeft opgelegd omdat Levert, die blijkens 
het vorenoverwogene onrechtmatig handelt jegens Mac-
Donalds c.s. door haar gebruik van het nieuwe etiket, dit 
a fortiori deed door haar gebruik van het oude etiket 
(vermeldende in plaats van de plaatsaanduiding Am
sterdam het woord „proprietors"), en op het ogenblik 
waarop de Rechtbank haar vonnis wees Levert nog 
slechts had aangekondigd, dat het gebruik van het oude 
etiket werd gestaakt, zonder dat was gebleken dat zulks 
ook inderdaad was geschied; dat de Rechtbank dan ook, 
de kosten van de eerste instantie compenserend, terecht 
tot uitdrukking heeft gebracht dat zij Levert, die de on
rechtmatigheid van het oude etiket was blijven betwisten, 
als de in zoverre in het ongelijk gestelde partij be
schouwde; 

dat Levert blijkens de toelichting op haar tweede grief 
(in het incidenteel appel) de compensatie van kosten 
door de Rechtbank ook daarom onjuist acht omdat de 
kosten van die instantie door toedoen van MacDonald 
c.s. nodeloos zijn veroorzaakt: MacDonald c.s. hebben 
haar rauwelijks gedagvaard in plaats van „eerst eens een 
briefje te sturen" (waarna — zo zegt zij — zij stellig aan 
hun bezwaren tegemoet zou zijn gekomen); 

dat echter rauwelijks dagvaarden niet zonder meer als 
onredelijke proceshouding is aan te merken, nu Levert 
moet geacht worden te hebben geweten, dat haar handel
wijze onrechtmatig was, en deze klacht van Levert on
gegrond is; 

RECHTDOENDE: 

Vernietigt het vonnis waarvan beroep; 
Verklaart voor recht dat het door principaal geïnti-

meerde (incidenteel appellante), Levert, in Nederland in 
het verkeer brengen van sterke drank in flessen voorzien 
van het hierboven bedoelde zogenaamde nieuwe etiket 
(„James Duncany & Son, Amsterdam") onrechtmatig is 
ten opzichte van principaal appellanten (incidenteel ge-
intimeerden) MacDonald c.s.; 

Veroordeelt Levert binnen vier weken na de betekening 
van dit arrest de aanbieding en/of verkoop van sterke 
drank onder het evenbedoeld etiket te staken en ver
oordeelt haar MacDonald c.s. een dwangsom van 
f 1.000,— te betalen voor iedere keer dat zij dit verbod 
zal overtreden; 

Wijst het meer of anders gevorderde af; 
Verwijst Levert in de kosten van het geding in beide 

instanties, enz. 

Nr 51. Gerechtshof te 's-Gravenhage, Derde Kamer, 
5 april 1967 (N.J. 1968, nr 405). 

(Mac Dunbee whisky) 
President: Mr A. J. M. van Moorsel; 

Raden: Mrs P. Hazendonk en R. Prins. 

1 3*$I&«M -i*Mï$M& >3£ PV^*f^ 

(onrechtmatig gebruikt etiket) 

Art. 1401 Burgerlijk Wetboek. 
De Rechtbank heeft ten onrechte gemeend, dat een in 

België gefabriceerd mengsel van alcohol en echte Schotse 
whisky zou mogen worden beschouwd als een uit Schot
land afkomstige whisky, als er maar een hoog percentage 
uit Schotland geïmporteerde whisky in is verwerkt. 

De gehele inhoud van de fles moet uit Schotland af
komstig zijn wil van Schotse herkomst van de daarin ver
pakte drank kunnen worden gesproken. 

Het in de handel brengen van een drank als Schotse 
whisky, terwijl deze niet is uit Schotland afkomstige 
whisky in voormelde zin, is onrechtmatig jegens iedere 
fabrikant of importeur van wel uit Schotland afkomstige 
Schotse whisky. 

John Walker & Sons Limited te Londen, c.s., appel
lanten, procureur Mr A. C. Rueb, 

tegen 
De Torens N.V. te Aarschot, België, geïntimeerde, pro

cureur Mr E. Kuhn. 

Het Hof, enz. 
Overwegende, dat appellanten als eisers in eerste aan

leg nu-geïntimeerden hebben gedagvaard voor gemelde 
Rechtbank en hebben gesteld: 

„dat eiseres sub 1, een vennootschap naar Engels recht, 
gevestigd te Londen, in Schotland whisky vervaardigt en 
deze onder meer naar Nederland exporteert; 

dat eiseres sub 2 in Nederland als importeur van de 
door eiseres sub 1 vervaardigde whisky optreedt en deze 
whisky in Nederland verkoopt; 

dat de in Schotland vervaardigde en van daaruit geëx
porteerde whisky bij het publiek grote vermaardheid ge
niet en dit publiek, althans een deel ervan, aan Schotse 
whisky de voorkeur geeft boven de whisky, welke op het 
Continent van Europa wordt vervaardigd; 

dat de eiseressen hebben moeten ervaren, dat gedaagde 
door middel van haar te Rotterdam gevestigde filiaal in 
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Nederland sterke drank in het verkeer brengt in flessen 
voorzien van een etiket vermeldende: 

a. „Finest Quality", tussen welke woorden is geplaatst 
een wapenschild met de letters M/D, welk schild wordt 
vastgehouden door twee heraldieke leeuwen; 

b. de woorden „Mac Dunbee", een typisch Schots 
aandoende naam; 

c. de afbeelding van (onder meer) een typisch Schots, 
althans Engels huisje (cottage) en van bergen met een 
typisch Schots, althans Engels, kasteel; 

d. het woord „Whisky" geflankeerd door twee kleine 
wapenschilden; 

e. de woorden „Distilled from the finest material and 
of the highest possible Standard of purity"; 

f. de woorden „Blending from spirit and Old Scotch 
whisky; 

dat het gebruik door gedaagde van gemelde etiketten is 
onrechtmatig ten opzichte van eiseressen, vermits ge
daagde door het gebruik van deze etiketten de eiseressen 
oneerlijke concurrentie aandoet; 

dat toch het publiek door de hierboven omschreven 
opmaak van de fles een onjuiste indruk zal krijgen van de 
herkomst van de sterke drank van gedaagde, zullende 
het publiek in strijd met de werkelijkheid menen, dat de 
sterke drank van gedaagde is van Schotse althans Engelse 
herkomst; 

dat de misleiding van het publiek met name niet wordt 
voorkomen door de woorden „Blending from Spirit and 
old Scotch whisky", vermits het publiek, althans een be
langrijk deel daarvan de betekenis van deze woorden — 
indien zij al enige betekenis zouden hebben, quod non 
— niet zal begrijpen en in ieder geval niet zal begrijpen, 
dat een deel van de inhoud van de fles niet van Schotse 
althans Engelse herkomst is; 

dat dan ook het publiek, althans een deel daarvan, de 
sterke drank van gedaagde koopt daartoe gebracht door 
de onjuiste mening, dat het een product koopt van (ge
heel) Schots althans Engels fabrikaat en door de bedrieg
lijke handelingen het gebied van gedaagde wordt ver
groot en dat van eiseressen wordt verkleind; 

dat eiseressen recht en belang hebben te vorderen, dat 
het gedaagde wordt verboden sterke drank onder etiketten 
als hierboven omschreven ter verkoop aan te bieden of te 
verkopen.", — met conclusie dat het der Rechtbank be-
hage bij vonnis 

a. te verklaren voor recht, dat de in de dagvaarding 
omschreven handelingen van gedaagde zijn onrechtmatig 
ten opzichte van eiseressen; 

b. gedaagde te veroordelen om de aanbieding en/of 
verkoop van sterke drank onder de etiketten, als hier-
voren omschreven, onmiddellijk te staken; 

c. gedaagde te veroordelen om aan eiseressen te be
talen een dwangsom van f 10.000,— voor iedere keer, dat 
zij het sub b uit te spreken verbod zou overtreden; 

d. gedaagde te veroordelen in de proceskosten; 
dat, nadat geïntimeerde de vordering had bestreden en 

partijen de zaak door hare raadslieden hadden doen be
pleiten, de Rechtbank bij gemeld vonnis aan geïntimeerde 
getuigenbewijs heeft opgedragen, na te hebben overwogen 
als volgt: 

„1. Aan haar vorderingen hebben eiseressen ten 
grondslag gelegd, dat door tekst en opmaak van de eti
ketten, welke gedaagde op door haar verhandelde flessen 
whisky van het merk Mac Dunbee plakt, bij het publiek 
in strijd met de werkelijkheid de indruk wordt gewekt, 
dat de inhoud van die flessen van Schotse, dan wel 
Engelse afkomst zou zijn. 

2. Tegenover deze stelling heeft gedaagde onder meer 
gesteld, dat de door haar verhandelde whisky een mengsel 

is van alcohol en Schotse whisky, zoals op het etiket met 
de woorden: „Blending from spirit and old Scotch 
whisky" staat aangegeven en dat dit mengsel — gelijk de 
gedaagde bij pleidooi heeft medegedeeld — meer dan 
75% door haar uit Schotland geïmporteerde en uit dat 
land afkomstige whisky bevat. Eiseressen hebben dit be
streden. 

3. Nu gedaagde heeft toegegeven, dat hier van een 
mengsel sprake is en het afhankelijk van de samenstelling 
van dat mengsel is of ten deze al dan niet van uit Schot
land afkomstige whisky gesproken kan worden, ligt het 
op de weg van gedaagde om in rechte aan te tonen de 
samenstelling van haar product. Gedaagde zal tot het 
bewijs hiervan worden toegelaten. 

4. Partijen hebben nog gestreden over de vraag of 
hetgeen gedaagde stelt uit Schotland in te voeren de naam 
whisky mag dragen. Gedaagde heeft namelijk erkend, dat 
de door haar uit Schotland geïmporteerde whisky niet is 
„matured in warehouse in cask for a period of at least 
three years" en eiseressen hebben dienaangaande gesteld, 
dat naar Engels recht aan dergelijke vloeistof de naam 
whisky niet mag worden gegeven. Dit punt is echter ten 
deze niet relevant, omdat de naam whisky in Nederland 
niet beschermd is. 

5. Na de getuigenverhoren zal de rechtbank zo nodig 
op de andere geschilpunten ingaan."; 

O., dat appellanten van dit vonnis bij exploit van 
25 april 1966 in hoger beroep zijn gekomen en partijen, 
na conclusies van eis en van antwoord in hoger beroep 
te hebben gewisseld, de zaak voor den Hove hebben doen 
bepleiten door hare procureurs, tevens advocaat, waarna 
zij de stukken hebben overgelegd voor arrest; 

IN RECHTE: 
O., dat appellanten als grief tegen het Rechtbankvonnis 

hebben aangevoerd, dat Deze, ten onrechte van oordeel 
dat de samenstelling van de door geïntimeerde verhan
delde whisky van het merk Mac Dunbee relevant voor 
de beslissing op de vorderingen van appellanten is, aan 
geïntimeerde van de samenstelling bewijs heeft opgelegd 
instede van die vorderingen terstond toe te wijzen; 

O., dat appellanten deze grief bij pleidooi voor den 
Hove zo hebben doen toelichten, dat als vaststaat dat het 
product van geïntimeerde niet geheel van Schotse her
komst is, ten onrechte door middel van het op geïntimeer-
des flessen geplakte, bij dagvaarding omschreven etiket 
de indruk wordt gewekt dat het hier zou gaan om een 
uit Schotland afkomstige drank en wel een uit Schotland 
afkomstige whisky; 

O. hieromtrent, dat inderdaad het bewuste etiket, met 
als meest in het oog vallende woorden „Mac Dunbee 
Whisky" als omlijsting van een Schots aandoend land
schap, en mede de woorden „Blending from spirit and old 
Scotch whisky", suggereert dat men met een uit Schot
land afkomstige „blended whisky" te maken heeft, — en 
kennelijk bedoeld is om een Schotse afkomst van de 
verhandelde drank aan het publiek op te dringen; 

O. immers, dat Schotse whisky voor het overgrote deel 
van het Nederlandse publiek een herkomst-aanduiding en 
(nog) geen soortnaam is, — en geïntimeerde er in de 
stukken en bij pleidooi zelf de nadruk op heeft gelegd 
dat haar drank vrijwel geheel van Schotse herkomst is 
(slechts in België aangelengd met alcohol van een laag 
percentage); 

O., dat ook de Rechtbank, die door te overwegen, dat 
geïntimeerde „heeft toegegeven dat hier van een mengsel 
sprake is en het afhankelijk van de samenstelling van dat 
mengsel is of ten deze al dan niet van uit Schotland af
komstige whisky gesproken kan worden", blijk heeft ge
geven de herkomst van het product van doorslaggevende 
betekenis te achten; 
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O., dat de Rechtbank echter kennelijk — en zulks ten 
onrechte — heeft gemeend dat een in België gefabriceerd 
mengsel van alcohol en van echte Schotse whisky, als er 
maar een hoog percentage uit Schotland geïmporteerde 
whisky in is verwerkt, zou mogen worden beschouwd als 
een uit Schotland afkomstige whisky (tweede en derde 
rechtsoverweging), — en zij gezien haar uitgangspunt, 
dat zoals hierboven overwogen ook dat van het Hof is, 
der appellanten vordering terstond had dienen toe te 
wijzen, omdat de gehele inhoud van de fles uit Schotland 
afkomstig moet zijn wil van Schotse herkomst van de 
daarin verpakte drank kunnen worden gesproken; 

O., dat mitsdien de grief opgaat, zodat op de nog sub
sidiair aangevoerde grief niet behoeft te worden ingegaan, 
het vonnis niet in stand kan blijven en het Hof ten prin
cipale recht kan doen; 

O. immers, dat iedere fabrikant en importeur van echte 
— dat is uit Schotland afkomstige — Schotse whisky ge
rechtigd is zich te verzetten tegen het in de handel bren
gen van een drank als ware deze Schotse whisky, terwijl 
hij niet uit Schotland afkomstige whisky is, hoedanige 
onware mededeling onrechtmatig tegenover hen is, terwijl 
zij daarvan in hun debiet nadeel zullen ondervinden; 

O., dat derhalve der appellanten vorderingen met 
matiging van de gevorderde dwangsom voor toewijzing 
vatbaar zijn; 

RECHTDOENDE IN HOGER BEROEP: 

Vernietigt het vonnis der Arrondissementsrechtbank te 
Rotterdam van 1 maart 1966, waarvan beroep; 

En opnieuw rechtdoende, 
Verklaart voor recht, dat de in de dagvaarding om

schreven handelingen van gedaagde zijn onrechtmatig ten 
opzichte van appellanten; 

Veroordeelt geïntimeerde de aanbieding en/of verkoop 
van sterke drank onder de etiketten, als hierboven om
schreven, onmiddellijk te staken; 

Veroordeelt geïntimeerde aan appellanten bij wijze 
van dwangsom te betalen een bedrag van f 1.000,— voor 
iedere keer dat zij het hierboven uitgesproken gebod 
mocht overtreden; enz. 

Nr 52. Octrooiraad, Afdeling van Beroep, 20 juni 1968. 
Voorzitter: Ir J. van Buren; 

Leden: Ir W. A. J. de Weerd en Mr E. van Weel. 

Art. 1 Octrooiwet. 
Het vervaardigen van de verpakking volgens de aan

vrage lag op zich zelf op het tijdstip van voorrang der 
aanvrage voor een deskundige geheel voor de hand. Die 
verpakking komt niet op een uitvinding te berusten, ook 
al zou zij één of meer, zelfs verrassende voordelen 
bieden. 1 ) 

Beslissing nr 8947/Art. 24A Octrooiwet inzake oc
trooiaanvrage nr 279.995. 

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

trooigemachtigde Ir F. Veldhuysen; 
Overwegende, dat aanvraagster tijdig bij een memorie 

van grieven in beroep is gekomen van de beschikking der 
Aanvraagafdeling van 20 april 1967, waarbij is besloten 
tot niet-openbaarmaking van de aanvrage; enz. 

Overwegende dienaangaande: enz. 
dat op het tijdstip van voorrang der aanvrage uit het 

geciteerde Franse octrooischrift 0.000.000 een stijve ver
pakking, tevens eenmalig filter voor een dosis gemalen 
koffie bekend was; 

dat de verpakking volgens de eerste conclusie der aan
vrage zich van deze bekende verpakking in hoofdzaak 
onderscheidt, doordat de wand ervan zo dun en flexibel 
is, dat hij bij ingieten van heet water tegen de zijwand 
van de stijve ondersteuning steunt; 

dat echter inlegfilters voor koffie die uit dun en buig
zaam materiaal bestaan en zich daardoor bij gebruik tegen 
een stijve filtersteun aanleggen, op zich zelf algemeen 
bekend waren en hier te lande in de handel onder het 
merk „Melitta"; 

dat het daarom voor een deskundige geheel voor de 
hand lag ook de verpakking die uit het genoemde Franse 
octrooischrift 0.000.000 bekend was, uit dun en flexibel 
materiaal te vervaardigen; 

dat de verpakking volgens de eerste conclusie der aan
vrage zich verder van de verpakking volgens het even-
genoemde Franse octrooischrift onderscheidt, doordat 
volgens de aanvrage de koffie tussen twee bodems van 
filtreerpapier is opgesloten; 

dat uit het geciteerde Belgische octrooischrift 000.000 
een eenmalige filterverpakking voor een dosis gemalen 
koffie bekend was die uit een kegelvormig kuipje van 
plooibare kunststof bestaat, met aan het ondereinde een 
naar binnen omgezette rand en twee ronde, water door
latende bodems, waartussen zich de koffie bevindt; 

dat een soortgelijke filterverpakking tevens bekend was 
uit het aangehaalde Belgische octrooischrift 000.000; 

dat het, gezien een en ander, voor een deskundige ook 
volledig voor de hand lag bij de verpakking volgens het 
meergenoemde Franse octrooischrift 0.000.000 de koffie 
tussen twee bodems van filtreerpapier op te sluiten; 

dat het al evenzeer voor een deskundige voor de hand 
lag de beide hiervoor besproken constructiedetails geza
menlijk bij de verpakking volgens het genoemde Franse 
octrooischrift toe te passen; enz. 

Overwegende, dat aanvraagster verder in haar memorie 
van grieven heeft betoogd, dat de aanvrage betrekking 
heeft op een constructief zeer eenvoudig voorwerp, waar
bij geen indrukwekkende constructieve kenmerken te 
verwachten zijn; 

dat de Afdeling van Beroep hiervoor al heeft over
wogen, dat het vervaardigen van de verpakking volgens 
de eerste conclusie der aanvrage op zich zelf voor een 
deskundige geheel voor de hand lag; 

dat aanvraagster op blz. 4-5 van haar memorie van 
grieven verder een aantal voordelen van de verpakking 
volgens de eerste conclusie der aanvrage heeft vermeld; 

dat deze verpakking, waarvan het vervaardigen als ge
zegd voor een deskundige voor de hand lag, echter niet 
op een uitvinding komt te berusten, ook al zou zij een of 
meer, zelfs verrassende voordelen bieden (vergelijk Oc
trooiraad, Afdeling van Beroep, 15 december 1954, „Bij
blad I.E.", 1955, nr 2, blz. 9 en 29 november 1956, „Bij
blad I.E.", 1957, nr 7, blz. 23) ; 

dat de Afdeling van Beroep, gelet op het voorgaande, 
tot de slotsom komt dat de filterverpakking volgens de 
eerste conclusie der aanvrage ten opzichte van de be
sproken bekende stand der techniek niet op een octrooi
eerbare uitvinding berust; enz. 

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

!) In overeenkomstige zin: 
Afdeling van Beroep, 15 december 1954, Bijblad I.E. 1955, 

nr 2, blz. 9: 
een onverwacht technisch effect kan in het algemeen een 

op zich zelf voor de hand liggende maatregel niet tot een 
uitvinding stempelen. 

Afdeling van Beroep, 29 november 1956, Bijblad I.E. 
1957, nr 7, blz. 23: 

indien een werkwijze voor een deskundige voor de hand 
lag, kan een onverwacht gunstig effect haar niet tot een 
uitvinding maken. 
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Aanvraagafdeling, 3 januari 1949, Bijblad I.E. 1955, nr 3, 
blz. 10 (met noot): 

De keuze van het mengsel volgens de aanvrage lag binnen 
het bereik van een deskundige; daaraan doet niet af, dat 
men met deze keuze een bijzonder gunstig resultaat bereikt. 

Aanvraagafdeling, 20 maart 1950, Bijblad I.E. 1955, nr 24, 
blz. 53: 

Het was bekend, dat men aan tandpoeder antiseptisch 
werkende stoffen kan toevoegen en dat mycoïnen antiseptisch 
werken. Daarom vormt het geen uitvinding aan tandpoeder 
mycoïnen toe te voegen, ook al hebben alle of sommige my
coïnen wellicht een selectieve werking. 

Vergelijk: Hoge Raad, 18 januari 1940, Bijblad I.E. 1940, 
blz. 37. 

Red. 

Nr 53. Octrooiraad, Afdeling van Beroep, 
25 september 1968. 

Voorzitter: Mr E. van Weel; 
Leden: Ir W. A. J. de Weerd en Ir P. A. Quist. 

Art. 27 Octrooiwet. 
Opposante heeft een schriftelijk stuk aan de Afdeling 

van Beroep gericht, waarin zij verklaart, dat zij beroep 
tegen de eindbeschikking van 12 april 1967 van de Aan
vraagafdeling aantekent en verzoekt die eindbeschikking 
te vernietigen. Dit stuk wordt naar zijn aard en strekking 
als een memorie van grieven beschouwd, hoewel aan het 
hoofd ervan niet — zoals gebruikelijk en wenselijk is — 
de woorden „memorie van grieven" zijn geplaatst. 

Opposante heeft in haar memorie van grieven niet de 
overwegingen van de Aanvraagafdeling bestreden, maar 
nieuwe bezwaren tegen octrooiverlening gemaakt. De 
aanwezigheid van de gemachtigde van opposante ter zit
ting kon in het onderhavige geval de belangen van aan-
vraagster niet schaden en de Afdeling van Beroep wilde 
de mogelijkheid openhouden hem over de tijdig gemaakte 
bezwaren te horen en/of ambtshalve nadere inlichtingen 
aan hem te vragen. Daarom heeft de Afdeling van Beroep 
de gemachtigde van opposante niet van de verdere bij
woning van de zitting uitgesloten. 

Beslissing nr 2291/art. 27 Octrooiwet inzake octrooi
aanvrage nr 253.377. 

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

trooigemachtigde Ir F. X. Noz, 
en aanvraagster bij monde van de octrooigemachtigde 

Ir W. P. M. M. v. Gennip; 
Overwegende, dat de Aanvraagafdeling, na haar tus

senbeschikking van 3 februari 1967, bij eindbeschikking 
van 12 april 1967 de oppositie ten dele gegrond heeft 
verklaard en heeft besloten octrooi te verlenen voor het 
onderwerp der aanvrage in de vorm van de gewijzigde 
(openbaargemaakte) beschrijving met conclusie die aan
vraagster bij brief van 14 februari 1967 voor akkoord 
geparafeerd aan de Aanvraagafdeling had teruggezonden, 
en met de openbaargemaakte tekening; 

dat opposante daarna een schriftelijk stuk d.d. 9 juni 
1967 tot de Afdeling van Beroep heeft gericht, waarin zij 
beroep tegen de genoemde eindbeschikking der Aanvraag
afdeling van 12 april 1967 heeft aangetekend en alsnog 
bezwaren tegen octrooiverlening voor het onderwerp der 
aanvrage heeft ontleend aan het Belgische octrooischrift 
492.512 en de Britse octrooischriften 519.438 en 519.439; 

dat aanvraagster daarna een schriftelijk antwoord d.d. 
14 juli 1967 op het genoemde stuk aan de Afdeling van 
Beroep heeft gezonden, waarin zij heeft gesteld, dat dit 
stuk geen memorie van grieven is en dat opposante daarin 
alleen tardieve bezwaren heeft aangevoerd, waarin zij 
niet-ontvankelijk is; 

dat vervolgens opposante bij haar brief van 18 juli 
1967 aan de Afdeling van Beroep onder meer heeft mede
gedeeld, dat zij in haar genoemde schrijven van 9 juni 
1967 beroep tegen de eindbeschikking der Aanvraagaf
deling van 12 april 1967 heeft aangetekend en dat dit 
schrijven daarom een memorie van grieven is; 

dat aanvraagster daarop een brief van 30 augustus 
1967 aan de Afdeling van Beroep heeft overgelegd waarin 
zij stelling heeft genomen tegen de tardief door opposante 
aangevoerde bezwaren voor het geval dat de Afdeling van 
Beroep de door opposante tardief genoemde publikaties 
ambtshalve wilde beoordelen; 

dat daarna de gemachtigden van partijen de standpun
ten van hun lastgeefsters ter zitting van de Afdeling van 
Beroep mondeling nader hebben toegelicht en verdedigd; 

O. dienaangaande: 
dat opposante haar genoemde schriftelijke stuk van 

9 juni 1967 aan de Afdeling van Beroep heeft gericht; 
daarin heeft verklaard, dat zij beroep tegen de (hiervoor 
vermelde) eindbeschikking d.d. 12 april 1967 van de 
Aanvraagafdeling aantekent en daarin heeft verzocht die 
eindbeschikking te vernietigen en geen octrooi op de on
derhavige aanvrage te verlenen; 

dat de Afdeling van Beroep dit stuk van opposante 
naar zijn aard en strekking als een memorie van grieven 
beschouwt, hoewel aan het hoofd van dit stuk niet -
zoals gebruikelijk en wenselijk is - de woorden „memorie 
van grieven" zijn geplaatst; 

O. verder, dat opposante in haar memorie van grieven 
niet de overwegingen van de Aanvraagafdeling heeft be
streden, maar voor het eerst bezwaren tegen octrooi
verlening voor het onderwerp der aanvrage heeft ontleend 
aan de hiervoor aangehaalde octrooischriften; 

dat aanvraagster in haar genoemde brief van 14 juli 
1967 heeft gesteld, dat opposante in die nieuwe bezwaren 
niet-ontvankelijk is; ter zitting van de Afdeling van Be
roep niet aan de discussie over de genoemde octrooi
schriften mag deelnemen en die zitting niet mag bijwonen; 

dat opposante de bedoelde bezwaren na afloop van de 
daarvoor gestelde, wettelijke termijn heeft aangevoerd en 
daarin dus inderdaad niet kan worden ontvangen; 

dat de Afdeling van Beroep opposante ook niet in de 
gelegenheid heeft gesteld haar tardieve bezwaren ter 
zitting mondeling nader toe te lichten en te verdedigen; 

dat een opposant die in zijn memorie van grieven niet-
ontvankelijk is, er weliswaar geen recht op heeft op de 
zitting van de Afdeling van Beroep te worden gehoord; 

dat de aanwezigheid van de gemachtigde van oppo
sante ter zitting echter in het onderhavige geval de belan
gen van aanvraagster niet kon schaden en de Afdeling 
van Beroep de mogelijkheid wilde openhouden, de ge
machtigde van opposante over haar tijdig gemaakte be
zwaren te horen en/ of ambtshalve nadere inlichtingen 
aan hem te vragen; 

dat de Afdeling van Beroep de gemachtigde van op
posante daarom niet van verdere bijwoning van de zitting 
heeft uitgesloten; 

dat de Afdeling van Beroep de bedoelde, tardieve be
zwaren wel ambtshalve heeft beoordeeld en tot de slot
som is gekomen, dat zij geen principieel beletsel tegen oc
trooiverlening vormen; 

dat ook voor het overige aan de Afdeling van Beroep 
niet van enig principieel bezwaar tegen octrooiverlening 
is gebleken; 

dat de Afdeling van Beroep echter in de beschrijving 
met conclusie van 14 februari 1967 enige nadere wijzi
gingen nodig acht, die de beperkte strekking van de 
daarin besloten uitvinding verduidelijken en in de twee 
exemplaren zijn aangegeven welke bij het voor aanvraag
ster bestemde afschrift van deze beschikking zijn gevoegd; 
enz. 
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W E T G E V I N G 

De industriële eigendom in de Europese 
Gemeenschappen. 

De Commissie van de Europese Gemeenschappen 
heeft haar „Tweede Algemeen Verslag over de werk
zaamheden van de Gemeenschappen 1968" uitgebracht 
(Publikatiedienst van de Europese Gemeenschappen 
4570 /4 /69 /1 ) . 

In hoofdstuk I, de totstandkoming en de werking van 
de gemeenschappelijke markt, § 6, aanpassing van de wet
gevingen en schepping van Europees recht door middel 
van verdragen, staat op blz. 84/5 in de rubriek „Privaat
recht" het volgende: 

Industriële eigendom 

81. Europees octrooirecht — licentie-overeenkomst: 
Het belang van het voorontwerp van het verdrag inzake 
een Europees octrooirecht wordt nog eens onderstreept 
door de werkzaamheden van de Commissie op het gebied 
van haar beleid ten aanzien van het wetenschappelijk en 
technisch onderzoek. 

Er behoeft nauwelijks op te worden gewezen dat een 
Europees octrooi, als gevolg van het feit dat de verleende 
bescherming wordt uitgebreid tot het grondgebied van de 
zes Lid-Staten en als gevolg van het eenvormig karakter 
van deze bescherming en door het gecentraliseerd onder
zoek, waarin voor de verlening van het octrooi werd voor
zien, een krachtige prikkel vormt voor de research en een 
zeer waardevolle bescherming voor de houders van oc
trooien. De voorgeschreven publikatie zal verder een 
ruime en snelle verbreiding van kennis verzekeren, welke 
op haar beurt de research zal bevorderen of versnellen. 

In dit verband heeft de Commissie het nuttig geoor
deeld door een gespecialiseerd instituut een studie over de 
licentie-overeenkomsten en het vraagstuk van de over
dracht van technologische kennis te doen verrichten. De 
Commissie verwacht dat deze studie haar een duidelijk 
beeld zal verschaffen van de wijze waarop toegang tot 
technische kennis kan worden verkregen en van de prak
tische omstandigheden waaronder zulks dient te geschie
den, waardoor zij een beter inzicht zal kunnen verkrijgen 
in bepaalde oorzaken, die hebben geleid tot de zich thans 
in Europa op technologisch gebied voordoende achter
stand en de middelen zal leren kennen, die hierin ver
betering zouden kunnen brengen. 

MICHAEL H. COOPER, Lecturer in Economics, University 
of Exeter, Prices and Profits in the Pharmaceutical 
Industry. 

Oxford, Pergamon Press Ltd., 1967, 285 blz. 
Prijs 30 sh. 
(Bibliotheek Octrooiraad nr A2668; ook aan
wezig in de bibliotheek van Nepropharm, 
Surinamestraat 27 's-Gravenhage, tel. nr 
(070) 63 47 74). 

De prijzen van geneesmiddelen zijn een onderdeel van 
de economie van onze gezondheid. Dit onderdeel van de 
gezondheidseconomie krijgt een onevenredig groot deel 
van de aandacht van het publiek. Vooropgezet wordt 
daarbij steeds: de prijzen van de geneesmiddelen zijn te 
hoog, de geneesmiddelen-industrie maakt veel te hoge 
winsten. De discussie hierover is praktisch geheel in het 
emotionele vlak geraakt. In feite is dat niet verwonderlijk, 
want er zijn weinig feiten werkelijk bekend. Het is dan 

82. Merken: Aangezien met betrekking tot een Euro
pees octrooiverdrag nog geen enkele beslissing kon wor
den genomen was het niet mogelijk de werkzaamheden 
met betrekking tot het voorontwerp van verdrag inzake 
de invoering van een Europees merk voortgang te doen 
vinden. Dit ontwerp steunt immers voor een deel op de 
inhoud en de structuur van het ontwerpverdrag voor een 
Europees octrooirecht. Door dit verdrag dient een uni
form communautair merkenrecht te worden geschapen en 
een bescherming van het Europese merk in alle zes Lid-
Staten te worden ingevoerd. 

Ten einde aan talrijke verzoeken tegemoet te komen, 
heeft de Commissie onlangs stappen ondernomen voor de 
publikatie van deze tekst. Zij heeft de Lid-Staten ter zake 
geraadpleegd. 

Oneerlijke concurrentie 

83. Als eerste uitvloeisel van haar werkzaamheden op 
het gebied van de oneerlijke concurrentie 1), heeft de 
Commissie aan de regeringen der Lid-Staten een rapport 
doen toekomen betreffende de wetgeving inzake de on
eerlijke concurrentie in de zes landen. Dit rapport signa
leert de belangrijkste verschillen tussen de onderscheiden 
wetgevingen en analyseert de mogelijke gevolgen daarvan 
voor de gemeenschappelijke markt. Ten slotte worden 
daarin de grote lijnen aangegeven voor het nemen van 
maatregelen voor de aanpassing der wetgevingen, om 
aldus de voorschriften betreffende de oneerlijke concur
rentie te saneren en te harmoniseren. 

Voorts heeft de Commissie een gedetailleerde vragen
lijst gestuurd aan organisaties op communautair niveau, 
die de betrokken kringen van industrie en handel ver
tegenwoordigen. Zij verwacht aldus concreet materiaal 
te kunnen verzamelen over de werkelijke invloed van de 
bestaande verschillen op de totstandkoming en de werking 
van de gemeenschappelijke markt. Op grond van de uit
komsten van deze enquête zal de Commissie concrete 
voorstellen tot aanpassing van de wetgevingen doen, 
welke met de nationale deskundigen zullen worden be
sproken. 

!) Eerste Algemeen Verslag van de Gemeenschappen, nr 
90 [Bijblad l.E. 1968, blz. 269 Red.]. 

ook bijzonder verheugend, dat COOPER, een econoom, ge
tracht heeft wat orde in de chaos te brengen, en feit en 
fantasie van elkaar te onderscheiden. Het boek is zegt 
COOPER, gericht op het afbreken van de valse sentimen
taliteit, die de farmaceutische industrie belastert. 

Mede ten gevolge van een opdracht van het Britse 
Bureau voor Gezondheids Economie (een noodzakelijk 
iets voor een land waar alle kosten van ziekte, enz. voor 
rekening van de overheid komen) kon in zijn boek Prices 
and Profits in the Pharmaceutical Industry een grote hoe
veelheid feiten statistisch worden verwerkt. Het boek is 
zeker een bestudering waard; door die grote hoeveelheid, 
merendeels nieuw, door COOPER en zijn team verzameld 
feitenmateriaal en de statistische presentatie daarvan vond 
ik het voor een niet-econoom niet overal even doorzichtig. 

Opgemerkt moet worden dat in Groot-Brittannië door 
het daar geldende systeem voor de gezondheidszorg ge
heel andere omstandigheden gelden dan in Nederland. 
Lang niet alles wat COOPER heeft onthuld kan daardoor, 

B O E K B E S P R E K I N G 
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zelfs niet mutatis mutandis, op ons land van toepassing 
zijn. 

COOPER'S onderzoek beperkte zich tot die geneesmid
delen die uitsluitend op recept kunnen worden verkregen. 
Daardoor vallen bijvoorbeeld „Aspirine" en „Aspro" 
buiten de statistieken. 

Het boek is in tien hoofdstukken verdeeld: 

I. De geboorte van een industrie (22 pag.). 
II. Winst (18 pag.). 

III. Substitutie-competitie (46 pag.). 
IV. Wat is een substitute? (31 pag.). 
V. Prijzen, octrooien en internationale situatie (50 

pag.)-
VI. Wetenschappelijk onderzoek (38 pag.). 

VII. Reclame (18 pag.). 
VIII. Enkele geneesmiddelen (24 pag.). 

IX. Export en import (12 pag.). 
X. Slotwoord (7 pag.). 

Hoewel er volgens de inhoudsopgave ook nog een in
troductie door Prof. E. M. HUGH-JONES had moeten zijn, 
heb ik die in mijn exemplaar niet kunnen vinden. 

In het eerste hoofdstuk wordt de ontwikkeling van de 
Britse farmaceutische industrie geschetst, waarbij uiter
aard de nodige aandacht aan de internationale ontwik
kelingen is geschonken. Sinds 1935 blijkt de productie 
vertwaalfvoudigd, het aantal arbeidsplaatsen verdrievou
digd en de export vertwintigvoudigd te zijn, terwijl de 
import maar ongeveer zeven keer zo groot werd. De 
kosten van de geneesmiddelen blijken op een vrijwel con
stant niveau te liggen. De absolute kosten van de therapie 
stijgen wel, maar blijven een constant percentage van 
zowel nationaal inkomen als de kosten van de nationale 
gezondheidszorg. 

Wanneer gesteld wordt dat ziektekosten geen koopwaar 
mogen zijn, dan wordt veel te vaak over het hoofd gezien, 
dat niet alleen de aanschaffing van geneesmiddelen doch 
ook dokters, verpleegsters, bedfabrikanten en ruitenwas
sers posten zijn in het totaal van deze ziektekosten. In 
feite blijken de kosten voor de was van een ziekenhuis 
dikwijls hoger dan die voor de geneesmiddelen. Nu de 
mensen thuis gewend zijn aan beter voedsel, verwachten 
zij ook tijdens een verblijf in het ziekenhuis goede maal
tijden. 

Overigens lijkt dat constante niveau van de genees-
middelenkosten helemaal niet zo gunstig. Momenteel is 
naar schatting 1 op de 10 mensen lijdend aan een of 
andere onbehandelde afwijking. Wanneer door gerichte 
voorlichting het grote publiek zich beter bewust zal 
worden van de noodzaak vaker of eerder een dokter te 
raadplegen, dan moet het onkosten-percentage snel 
stijgen. 

In het volgende hoofdstuk wordt het begrip winst 
onder de loupe genomen. Allereerst mag worden gecon
stateerd, dat er in feite in de zogenaamde Westerse wereld 
geen bezwaren bestaan tegen het maken van winst, maar 
slechts tegen het maken van constant zeer hoge winsten. 
Uit een onderzoek bij de gehele Britse industrie blijkt, dat 
nergens constant hoge winst wordt gemaakt, doch dat 
overal pieken optreden. Bij de farmaceutische industrie 
blijken de winsten vanaf 1954 voortdurend gedaald te 
zijn, met gemiddeld 4% per jaar tegen een gemiddelde 
daling van slechts 1% voor de industrie als geheel. Ter
wijl het gemiddelde voor de farmaceutische industrie 
nauwelijks verschilt van dat van de gehele industrie, blijkt 
de farmaceutische industrie wel meer uitschieters te heb
ben dan de rest: er zijn meer verliezers en er zijn er ook 
meer met hoge uitkomsten. COOPER is evenwel van 
mening dat de getoonde winsten dermate afhankelijk zijn 
van de manier waarop een en ander wordt geadminis
treerd, dat in feite een waardeloos begrip wordt gehan
teerd. 

Veel meer waarde kent hij daarom toe aan het begrip 
„mededinging door vervanging" in hoofdstuk III. In de 
geneesmiddelenindustrie heeft het geen zin elkaar door 
lagere prijzen te beconcurreren. Het afzetgebied wordt 
daardoor niet beïnvloed. De concurrentie wordt in hoofd
zaak gevoerd door nieuwere en betere producten op de 
markt te brengen. Deze mogen op zich zelf dan wel prijzig 
of duur zijn, moeten dat vaak ook wel zijn omdat de pro
ducten meest zo'n kort leven hebben dat er eenvoudig 
geen tijd is om de fabricage te verbeteren, dat wil zeggen 
goedkoper te maken, voor er al weer een andere stof voor 
in de plaats komt. Bovendien, het is toch absurd om te 
menen dat er sprake kan zijn van concurrentie tussen bij
voorbeeld enerzijds kalmeringsmiddelen en anderzijds an
tibiotica. Voor deze studie werd de markt daarom ver
deeld in ondermarkten per groep zoals antibiotica en kal
meringsmiddelen. Er blijkt dan een steeds wisselend aan
deel in de markt aan een onderneming toe te vallen en 
nergens is ook maar enige sprake van monopolistische 
posities. Uit het door COOPER bewerkte materiaal kwam 
naar voren dat het aantal firma's afneemt, zodat van een 
zekere concentratie wel moet worden gesproken (wat 
men volgens referente in alle takken van industrie ziet), 
en voorts dat het aantal veranderingen in de marktposities 
geleidelijk blijkt af te nemen. COOPER ziet dit uiteraard als 
een vermindering der concurrentie. 

Vervolgens wordt de vraag behandeld of elke substitu
tie wel een verbetering is, of ze noodzakelijk en te recht
vaardigen zijn. Erkend mag worden, dat er een enorm 
aantal kleine moleculaire veranderingen is hetwelke tot 
grote verbetering leidt. Voorts blijkt uit lijsten van de bij 
de nationale gezondheidszorg in gebruik zijnde medicij
nen, dat van dupliceren ook geen sprake is: er zijn gemid
deld 1,1 spécialité's met hetzelfde actieve bestanddeel. In 
Italië bijvoorbeeld blijkt dit heel anders te liggen: daar 
kunnen tot wel twintig „equivalente" produkten op de 
markt zijn. Het aan dit punt gewijde hoofdstuk telt 30 
pagina's en vermeld veel literatuur, ook medische en far
maceutische, waarin de zetduivel de afkorting voor Jour
nal omgezet heeft in een F. De conclusie is dat merk- en 
niet-merk-artikel (ook in dokters ogen) niet vergelijkbaar 
zijn, dat de controles op de niet-merk-artikelen beslist on
voldoende kunnen zijn waarvan verscheidene bewijzen 
voorhanden zijn. Ook hier gaat de kost voor de baat uit, en 
het is beter een iets hogere prijs te betalen voor een tablet 
die werkzaam is, dan een goedkoop produkt in te nemen 
dat onveranderd het maagdarmkanaal aan de onderkant 
verlaat en de ziekte dus niet beïnvloedt, met tot resultaat 
langer ziekbed en alle narigheden die daaraan vastzitten. 

In hoofdstuk V wordt in 50 bladzijden een vergelijking 
van prijzen in verschillende landen en de invloed van de 
octrooien op de prijzen onder de loupe genomen. In de 
eerste plaats tast COOPER de waarde van het reeds be
staande vergelijkingsmateriaal grondig aan. Hij toont aan 
dat geen objectieve gegevens worden verkregen door bij
voorbeeld weer van antibiotica de prijzen in verschillende 
landen te vergelijken, wanneer niet als tweede factor 
meeweegt het aandeel van de totale markt dat door die 
antibiotica wordt in beslag genomen. De Britse prijzen 
blijken in het algemeen hoger te zijn dan die van de rest 
van Europa, met uitzondering van Italië. In Italië, waar 
tot nu toe geneesmiddelen geen octrooi-bescherming ge
nieten, zijn de prijzen hoger dan overal elders. Het be
trekken van het hoofdelijk inkomen in de vergelijking 
daartegen is volgens COOPER absurd, daar rond 80% van 
de bevolking in de vergeleken landen zodanig is verzekerd 
dat geen eigen kosten meer worden gemaakt. Wel in
teressant is een vergelijking van de hoofdelijke besteding 
aan geneesmiddelen, en COOPER concludeert dat in con
tinentaal Europa goedkopere medicijnen worden gebruikt 
die minder effectief zijn en daardoor resulteren in grotere 
uitgaven per behandeling. 
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In de 14 pagina's beslaande analyse van de octrooi
positie passeren het beruchte KEFAUVER Report en de 
toestand in Italië de revue. Het eerste werd door mij 
besproken in dit blad, 30ste jaargang nr. 10 van 15 ok
tober 1962, blz. 169 en 170 (Administered Prices Drugs 
Report no. 448 uit 1961). COOPER deelt de mening die 
ik toen had. Zijn kennis van de werkelijke feiten stelt hem 
in staat op vele onjuistheden in het KEFAUVER Report te 
wijzen. Van één van de tabellen geeft COOPER een ver
beterde editie. Het hele rapport wordt als uiterst dubieus 
beschouwd, en de grote bekendheid die het heeft ge
kregen wordt ten zeerste betreurd. 

In Italië is juist door het ontbreken van octrooi-be
scherming een verwarde markt ontstaan met heel veel 
duplicaat-preparaten. Hierdoor wordt zelfs de veiligheid 
van de patiënt bedreigd, want een hoeveelheid van 60 000 
spécialité's maakt de waarschijnlijkheid dat een dokter 
zich bij het voorschrijven zal vergissen, ongeveer 100 x zo 
groot als in Engeland met zijn ongeveer 6000 preparaten 
(een kans die in Nederland nog weer veel kleiner is, daar 
het aantal geregistreerde spécialité's hier veel lager ligt). 
Het grote aantal duplicaten maakt in Italië de onkosten 
voor een aandeel van de markt voor elk van de fabrikan
ten veel groter, terwijl de prijs van de duplicaten voor de 
patiënt lang niet altijd lager blijkt. 

COOPER beschouwt octrooien als de noodzakelijke mid
delen voor het verwerven van financiën voor het weten
schappelijk onderzoek. Zij spelen een belangrijke rol bij 
het stimuleren en handhaven van de concurrentie, ver
mijden het nodeloos herhalen van onderzoek, en bevor
deren in feite kruisbestuiving van denkbeelden, werk
wijzen en nieuwe produkten. 

Over het wetenschappelijk onderzoek waren weinig 
feiten te krijgen. Door de onderlinge afhankelijkheid en 
verbondenheid van ontdekkingen valt vrijwel nooit te be
rekenen, hoeveel de kosten van het onderzoek van een 
produkt zijn geweest. De invloed op de prijs van een ge
neesmiddel is dan ook niet duidelijk. Dat het onderzoek 
inderdaad veel risico meebrengt is bewezen: de komst van 
de sulfonamiden bijvoorbeeld maakte met één klap een 
miljoenen-project ter ontwikkeling van een antiserum 
tegen longontsteking waardeloos. Daarnaast ziet men, dat 
van ruim 100 000 biologisch beproefde substanties slechts 
1,9% naar het klinisch onderzoek kon worden doorge
stuurd. Uit het verzamelde materiaal wordt duidelijk, dat 
de uitgaven voor ontwikkelingsonderzoek stijgen naar
mate de winsten toenemen. Waar echter het wetenschap
pelijk onderzoek eenmaal bezig is, is het onverantwoord 
er weer mee te stoppen. Dit gebeurt dan ook vrijwel nooit, 
en zelfs is vermindering van de uitgaven op dit gebied 
een zeldzaamheid. Overigens wijdt COOPER dit hoofdstuk 
in hoofdzaak aan Engeland's positie in de wereld. Hij 
meent dat meer aan onderzoek moet worden besteed, dat 
het logisch is dat ondernemers hun aandacht richten op 
in de nabije toekomst te verkrijgen resultaten, en dat de 
regering daarom het onderzoek op de lange termijn moet 
entameren en bekostigen. 

De reclame voor geneesmiddelen blijkt weinig invloed 
op de prijs te hebben: de uitgaven voor de nationale ge
zondheidszorg zouden met rond 1 % dalen indien de aan
prijzing geheel werd weggelaten. Hoewel de manier waar
op en de mate waarin aanprijzing dient te geschieden zeer 
wisselend wordt beoordeeld door de medici, is het een 
feit dat ze nodig is. Ten eerste is het in het belang van de 
zieken, dat de geneesheren snel worden geattendeerd op 
verbeterde behandelingsmethoden. Aangezien tijdschrift-
publikaties niet vlug genoeg kunnen verschijnen, moet de 
industrie de snelle verspreiding van kennis op eigen kos
ten verzorgen. Ten tweede maakt de snelheid waarmee 
nieuwe, betere produkten worden gevonden en weer ach
terhaald door nog betere, dat de farmacologische en the
rapeutische kennis reeds vijf jaar na het afstuderen abso

luut verouderd moet worden geacht. Het zou dan ook 
misschien gewenst zijn verplichte herhalingscursussen op 
dit gebied te geven. Zo lang dat echter niet gebeurt, is het 
maar gelukkig dat de industrie de artsen zo goed mogelijk 
op de hoogte brengt van haar prestaties. 

Er zijn zelfs enkele aanwijzingen dat de hoeveelheid 
informatieve reclame op dit gebied nog onvoldoende is, 
en dat in het bijzonder ook het grote publiek beter bereikt 
moet worden. Want in eerste instantie maakt iemand zelf 
uit of hij ziek is en een dokter wil, of ziek genoeg is om 
een dokter te raadplegen. 

Zelfs de meest intensieve reclame heeft niet tot gevolg, 
dat dokters recepten schrijven voor producten die zij over
bodig achten. Prijzen beïnvloeden het voorschrijven niet 
of nauwelijks. 

Een probleem voor de fabrikant is wel het vaststellen 
van de prijs voor een produkt. De factoren die deze 
moeten en kunnen bepalen zijn zo complex, dat niemand 
kan zeggen wat een redelijke prijs is. 

Uit het door COOPER en zijn team verzamelde materiaal 
komt naar voren dat, wanneer een produkt een min of 
meer stabiel acceptatie-niveau heeft bereikt, de aan ad
verteren besteedde kosten te hoog zouden kunnen zijn 
voor het effect dat zij dan nog hebben. 

In het achtste hoofdstuk komen de „uitvoeringsvoor-
beelden". Ze vertegenwoordigen een indrukwekkende 
hoeveelheid nieuw-verzameld feitenmateriaal. Gekozen 
werden hormonen (corticosteroiden en anti-conceptie
preparaten), „don't-give-a-damn pills" en „pep-up pills" 
(ataractica [„ontspannende middelen"] en tranquilizers 
respectievelijk psychostimulantia). Ook enige, doch 
slechts weinig aandacht werd besteed aan sulfonamiden, 
antibiotica en enkele andere groepen van geneesmiddelen 
met een gemeenschappelijke therapeutische noemer. Het 
is te hopen dat ook deze oudere middelen nog eens aan 
een zo diepgaand onderzoek kunnen worden onderwor
pen als nu voor deze momenteel midden in de belang
stelling staande groepen is geschied. Het lijkt bijvoor
beeld interessant om eens na te gaan, hoe lang de octrooi
bescherming van verschillende sulfonamiden, waaronder 
te begrijpen die met anti-diabetische werking, nu in de 
praktijk duurt. De gevallen op zich zelf kunnen verder 
onbesproken blijven, aangezien ook de vorige hoofdstuk
ken mede op dit materiaal waren gebaseerd. 

De invloed van export op de prijzen van de genees
middelen blijkt aan een vreemde situatie in Engeland te 
wijten. De wereldhandel is in het algemeen zeer prijs
bewust, ook in de geneesmiddelen-sector. In Engeland 
wordt echter de export-prijs gekozen als richtsnoer voor 
de onderhandelingen met de nationale gezondheidszorg. 
Daar nu bijvoorbeeld de Verenigde Staten intern hogere 
prijzen berekenen dan op de wereldmarkt, moet de Britse 
farmaceutische industrie, ten einde op de nationale markt 
nog redelijke prijzen te kunnen bedingen, zijn export
prijzen zo hoog mogelijk stellen. Dat zulks ten koste van 
het export-volume moet gaan behoeft wel geen betoog. 
Nederlandse penicilline blijkt goedkoper dan Britse, en de 
Engelsen hebben daardoor al verschillende leveringscon
tracten aan ons verloren. Het is instructief om ook van 
deze feiten kennis te nemen, doch met het eigenlijke on
derwerp hebben zij voor ons weinig te maken. 

De boeiende uiteenzettingen worden in het tiende 
hoofdstuk afgerond met enkele conclusies. De eerste is 
dat COOPER vindt dat wel nauwelijks van „een" farmaceu
tische industrie kan worden gesproken. Daarvoor is de 
verscheidenheid van industriële activiteiten binnen dit 
kader te groot, terwijl bovendien „farmaceutische indus
trie" veelal wordt bedreven als een deel van een groter en 
meer omvattend geheel. 

De tweede conclusie is dat de concurrentie door pro-
duktverbetering groot moet worden genoemd, en dat er 
geen bewijs is voor de stelling dat de prijzen zo hoog 



Blz. 146 BIJBLAD INDUSTRIËLE EIGENDOM, Nr 4 15 april 1969 

mogelijk worden gemaakt. Voor zover vergelijkbaar 
materiaal verkregen kon worden bleek, dat de inkomsten 
van de farmaceutische industrie identiek zijn aan die van 
de industrie als geheel. Er worden bepaald geen extra
risicopremies verdiend, terwijl die toch feitelijk wel ver
dedigbaar zijn. 

Een volgende conclusie is dat het opheffen van de 
octrooibescherming geen lagere doch juist hogere prijzen 
zou veroorzaken. 

Tenslotte vindt COOPER dat de farmaceutische industrie 
er beter aan zou doen zelf eens met getallen te komen, 
en niet moet volstaan met roepen dat de tegenstanders 
het bij het verkeerde eind hebben, hoezeer dat laatste ook 
meestal waar blijkt. 

Taschenbuch des gewerblichen Rechtsschutzes, herausge-
geben vom Deutschen Patentamt. 

Keulen, Carl Heymanns Verlag K.G., 1968, 
e.v., losbladige uitgave, 1590 blz. in houder 
van kunststof. Prijs D.M. 104,40. 
(Bibliotheek Octrooiraad nr AA 1248.) 

De Duitse octrooiraad heeft in 1955 een Taschenbuch 
des gewerblichen Rechtsschutzes uitgegeven. Hiervan is 
nu een nieuwe druk verschenen, die is bijgewerkt tot 
1 oktober 1968. De wijzigingen die het zgn. „Vorab-
gesetz" van 4 september 1967 in de octrooiwet, de mer-
kenwet en andere wetten heeft aangebracht, zijn in aan
merking genomen. 

Het nieuwe Taschenbuch is 22,5 cm hoog, 15,5 cm 
breed en 10 cm dik en weegt ruim 2 kg. Men kan het dus 
moeilijk in zijn zak steken. De titel is daarom nu niet 
meer juist. Men had het nieuwe werk beter een andere 
titel kunnen geven. 

Het boek bevat alle wetten, reglementen, bekendmakin
gen, enz. op het gebied van het octrooirecht, het model-
lenrecht en het merkenrecht. Verder zijn o.a. opgenomen: 

— alle belangrijke mededelingen van de Voorzitter van 
de Duitse octrooiraad; 

— de meerzijdige internationale overeenkomsten en 
een overzicht van de bekrachtigingen en toetredingen; 

— een overzicht van de tweezijdige internationale 
overeenkomsten op het gebied van de industriële eigen
dom die de Bondsrepubliek Duitsland heeft gesloten; 

— een overzicht van de publikaties van de Duitse 
octrooiraad en zijn openbare instellingen en 

— een lijst van de adressen van de buitenlandse auto
riteiten op het gebied van de industriële eigendom. 

Van de internationale overeenkomsten zijn meestal niet 
alleen de Duitse, maar ook de (andere) rechtsgeldige tek
sten afgedrukt. Zo zijn van het Europese Verdrag over de 
formaliteiten voor octrooi-aanvragen en de NAVO-ge
heimhoudingsovereenkomst de rechtsgeldige Franse en 
Engelse teksten en een Duitse vertaling opgenomen, maar 
van het Europese Verdrag over de internationale classifi
catie van octrooien en het Verdrag tot eenmaking van be
paalde onderdelen van het octrooirecht alleen een Duitse 
vertaling. De reden van dit verschil is niet duidelijk. 

Het werk bevat verder een inhoudsopgave en een sys
tematisch en een alfabetisch overzicht. 

Deze nieuwe uitgave is losbladig. Het is de bedoeling 
het werk door aanvullingen op de hoogte van zijn tijd te 
houden. 

's-Gravenhage, 12 maart 1969. 

V. D. Z. 

COOPER hoopt dat zijn poging om met werkelijke feiten 
te komen, feiten die ten gunste van de farmaceutische in
dustrie spreken, zal helpen om het merendeels onjuist 
gebleken kritiek op prijzen van en winsten op genees
middelen te doen verstommen. 

Het is daarom te hopen dat zijn boek de zeer verdiende 
ruime aandacht zal krijgen die het om aan zijn doel te 
beantwoorden nodig zal hebben. Daartoe wil deze be
spreking graag een steentje bijdragen. 

's-Gravenhage, februari 1969. 

J. GREMMÉE-SCHAAFSMA 
ph.dra.-apotheker. 

Handbook of Industrial Research Management, onder re
dactie van CARL HEYEL. 

Amsterdam, Reinhold Book Corporation, 
1968, tweede druk, 576 blz. Prijs $ 16,50. 
(Bibliotheek Octrooiraad A2752.) 

De vraag of een „technological gap" bestaat tussen 
West-Europa en de Verenigde Staten van Amerika, 
wordt lang niet altijd bevestigend beantwoord. Zo gaf de 
„Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Han
del" een — zij het genuanceerd — ontkennend antwoord 
in haar speurwerkrapport 1967 {Bijblad Industr. Eig. 
november 1967, blz. 282-283). Wèl hebben de Ameri
kanen een voorsprong op de gebieden van organisatie en 
planning, van praktisch-technische ontwikkeling en ken
nisoverdracht. 

Het besef van een „défi americain" (Amerikaanse uit
daging) heeft na enige jaren van voorbereidende confe
renties geleid tot (een begin van) oprichting van een 
Europees Instituut voor Technologie (International In-
stitute of Technology I.I.T.). Regeringen en industrieën 
zullen zich gezamenlijk beraden over „Management of 
Research and Development", Chemisch Weekblad 7 fe
bruari 1969, blz. 9-11 en 14 februari 1969, blz. 7-9. 

Hoever men in Amerika is gevorderd met het opwek
ken en stimuleren, leiden en richten, controleren en bij
sturen, kortom het beheersen van de krachten, die weten
schap en techniek voortstuwen, toont wel het thans te be
spreken boek. 

Niet minder dan 31 „captains of industry" behandelen 
in 24 opstellen, elk als een kleine monografie geschreven, 
de vele facetten van de wetenschap van „speurwerkbe-
heersing". 

De behandelde onderwerp zijn — iets verkort weer
gegeven —: 

Industrial research today. 
Management through longrange planning. 
Organizing for research. 
„Outside" research. 
Basic research. 
The research park (R & D site). 
Research projects. 
Analysis in new product planning. 
Projecting the profitability. 
Patents and patent policies. 
New-product screening. 
Progress measurement. 
Project control techniques. 
Research administration. 
Project management. 
Information storage and retrieval. 
Computers in research. 
Budgeting for research. 

BOEKAANKONDIGINGEN 
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Cost accounting and control. 
Top management reports. 
Personnel Recruitment. 
Personnel training. 
Compensation. 
Gouvernment contracts. 

Vrijwel alle hoofdstukken zijn verlucht met tabellen, 
figuren, schema's, grafische voorstellingen en „flow-
sheets", ontwerpen voor kaartsystemen en vragenlijsten. 
Zo bevat het hoofdstuk „New-product screening" 56 
vragen, vele weer onderverdeeld, die de directie of de 
afdeling onder ogen moet zien, alvorens met de intensieve 
ontwikkeling van een nieuw produkt aan te vangen. 

Verschillende kwesties worden wiskundig benaderd. 
Eén van deze systemen heet PERT (Program Evaluation 
and Review Technique). Zij wordt o.a. toegepast door 
de Amerikaanse zeemacht en de NASA (National Aero-
nautics and Space Administration) om bepaalde speur
werkprojecten te ontwerpen en te controleren met behulp 
van statistische en waarschijnlijkheids-factoren. 

Uiteraard verwijst iedere inleider naar nuttige en 
nodige literatuurbronnen en zijn op vele plaatsen in „bij
lagen" bepaalde individuele situaties nader uitgewerkt. 

De eindredacteur heeft met succes gestreefd naar het 
bereiken van afzonderlijk leesbare, elkaar niet-overlap-
pende bijdragen, alle berustend op de nieuwste gegevens 
en zo volledig mogelijk: vrij van vak-jargon. 

Al bladerend in de interessante monografieën komt 
men telkens verrassende conclusies tegen. Zo luidt het bij 
het „Information storage and retrieval": bij ieder experi
ment, dat minder dan 100 000 dollar kost, kan een grote 
fabriek beter en goedkoper zelf de proeven doen dan een 
literatuurstudie te laten verrichten of iemand ergens ooit 
hetzelfde reeds heeft gedaan. En voor ieder bedrijf, dat 
met het werven van personeel moeite heeft, luidt het 
advies: een uitnodiging voor een of enkele dagen bezoek 
(a Cook's tour) is een ondienst (disservice) voor het 
bedrijf en voor de student, maar het doen verrichten van 
een scherp-omlijnde, niet te omvangrijke taak tegen rede
lijke salariëring kweekt vrienden en serieuze sollicitanten. 

Als het Europese Instituut voor Technologie zoekt naar 
materiaal voor een leergang, bevat dit boek stof te over. 
Het biedt Marshall-hulp door kennisoverdracht! 

's-Gravenhage, februari 1969. 

H. P. TEUNISSEN. 
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