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INHOUD VAN DEZE AFLEVERING: 

Afscheid van Dr H. P. TEUNISSEN. 

Officiële mededelingen. 

Koninklijke onderscheidingen. 
van tentoonstellingen. 

• Rijkswet industriële eigendom. — Personeel. — Register van octrooigemachtigden. — Erkenning 

Jurisprudentie. 

a. Rechterlijke beslissingen. 
1. Octrooirecht. 
Nr 54. Hof Amsterdam, 18 oktober 1968, Nogepha/Scherico (inbreuk op octrooi aangenomen). 
Nr 55. President Rechtbank Utrecht, 1 mei 1968, Bayer/C.L.I. (met een werkwijze „geschützt" door een bepaald Zwitsers 
octrooi bedoelen partijen de Cibamethode van vervaardiging van DDVP in het algemeen, welke onder meer in dit Zwitserse 
octrooi is beschreven). 
2. Merkenrecht. 
Nr 56. Hof Amsterdam, 23 juni 1967, Ducana/Van den Brink (appellanten, die voorzetramen in de handel brengen, die door 
hen vervaardigd zijn uit van Kaufmann afkomstig staf- en profielmateriaal, dat door Kaufmann van het merk KCo is voorzien, 
gebruiken het merk KCo met toestemming van en voor Kaufmann; door dat merk te gebruiken voor voorzetramen, die niet 
zijn vervaardigd uit van Kaufmann afkomstig materiaal, maken appellanten inbreuk op het merkrecht van Kaufmann). 
Nr 57. Hof 's-Hertogenbosch, 5 september 1967, Bavaria/De Drie Hoefijzers (de woordmerken Batavier en Bavaria voor bier 
en de beeldmerken waarvan deze woorden deel uitmaken, stemmen niet in hoofdzaak noch op verwarrende wijze overeen). 
Nr 58. Hof 's-Gravenhage, 27 september 1967, Bureau I.E./Giurlani (het merk STAR STELLA met afbeelding stemt niet in 
hoofdzaak noch op verwarrende wijze overeen met woord/beeldmerken waarin de woorden ster of star voorkomen, noch met 
de woordmerken STELLAVIT, NOVISTELLA en STEIXADERM). 

Nr 59. Hof 's-Gravenhage, 28 februari 1968, Kaha/Bureau I.E. (het beeld/woordmerk KAHA stemt in hoofdzaak overeen met 
de merken AHA en FLIPJE; „conserves alimentaires" zijn soortgelijk aan „vruchtensappen en jams", alsmede aan „groenten-, 
vruchten-, vlees- en visconserven"). 
Nr 60. Hof 's-Gravenhage, 28 februari 1968, Kaha/Bureau I.E. (het woord/beeldmerk KAHA stemt in hoofdzaak overeen met 
het merk HAKA en het woord/beeldmerk Flipje; „jus et autres produits utilisés pour la préparation de sirop" zijn soortgelijk 
aan siropen en vruchtensappen). 
Nr 61. Rechtbank 's-Gravenhage, 22 november 1968, Hansen/Bureau I.E. (het woordmerk HANSEN RUM stemt in hoofdzaak 
en verwarrend overeen met het woord HANNES met afbeelding). 
Nr 62. Hof 's-Gravenhage, 27 maart 1968, Boehringer/Vinolia (het woordmerk VIONELL voor parfumerieën enz. stemt in 
hoofdzaak overeen met het woordmerk en de woord/beeldmerken VINOLIA). 
Nr 63. Hof 's-Gravenhage, 3 april 1968, Aku/Jeursen (de woordmerken JURKAFLEX en ENKA-FLEX stemmen niet in hoofdzaak 
noch verwarrend overeen; het onderdeel FLEX komt bij talrijke merken voor en drukt een algemeen bekend begrip uit; daarom 
wordt het hoofdbestanddeel der merken niet door KAFLEX gevormd en zal ook de gedachte aan seriemer ken niet zo gemakkelijk 
ontstaan) (met noot). 
Nr 64. Hof 's-Gravenhage, 3 april 1968, Aku/Jeursen (het woordmerk JURKALON stemt verwarrend overeen met de woord
merken ENKALON en VEKALON, omdat deze merken de indruk wekken tot een en dezelfde serie te behoren; „huishoudtextiel en 
dekens" zijn soortgelijk aan „garens en daaruit vervaardigde weefsels en kledingstukken") (met noot v. N. H.). 
Nr 65. Hof 's-Gravenhage, 18 december 1968, Aku/Van Wees (het woordmerk VAKULON stemt niet in hoofdzaak noch ver
warrend overeen met het woordmerk VASALON). 

(Vervolg inhoud volgende bladzijde) 
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(VERVOLG INHOUD) 

3. Onrechtmatige daad. 
Nr 66. Hof 's-Hertogenbosch, 22 november 1962, Kapok-Bureau/Koppers (het gebruik van de aanduiding „Java Keur Kapok 
Matras" door geïntimeerde naast de aanduiding „Keur-Kapok Matras" door appellante is niet onrechtmatig, omdat noch het 
woord „keur" noch de woorden „kapok matras" enige onderscheidende kracht hebben). 
Nr 67. President Rechtbank Arnhem, 6 januari 1969, Hunink/Bahlmann (door eiseres ontworpen reiswieg met een oorspronke
lijke vormgeving; het feit dat beide partijen een reiswieg van dezelfde oorspronkelijke vormgeving produceren, kan bij het 
publiek verwarring ten aanzien van de herkomst van deze produkten scheppen; verbod van slaafse nabootsing aan gedaagde). 

b. Beslissingen van de Octrooiraad. 
Nr 68. Afdeling van Beroep, 25 februari 1969 (de oorspronkelijke beschrijving en conclusies der aanvrage bieden niet vol
doende aanknopingspunt voor een beperking van de aanvrage tot het gebruik van een of meer bepaalde stoffen). 
Nr 69. Aanvraagafdeling, 22 december 1966 (een werkwijze ter vergroting van de smakelijkheid van voeder voor mest- en 
slachtvee levert alleen dan enige uitkomst, indien de veefokkerij enig economisch voordeel van het smakelijkere voeder heeft, 
bijv. een snellere groei of een groter voederrendement). 

Wetgeving. 
Overeenkomst tussen Nederland en Ierland tot het vermijden van dubbele belasting (blz. 175). 

Boekaankondigingen. 
PROF. DR A. TROLLER, Immaterialgüterrecht, deel 1, Bazel, 19682 

KERLY'S Law of Trade Marks and Trade Names, Londen, 19669 

ICIREPAT, Seventh annual meeting, Genève, 1968, door Dr H. P. TEUNISSEN (blz. 176/7). 

Litteratuur. 

door Prof. Mr W. L. HAARDT (blz. 175/6). 

Afscheid Dr H. P. Teunissen. 

Aan de heer Dr H. P. TEUNISSEN, technisch lid van de 
Octrooiraad, is op zijn verzoek wegens het bereiken van 
de pensioengerechtigde leeftijd met ingang van 1 mei 
1969 eervol ontslag verleend, met dankbetuiging voor de 
belangrijke diensten. 

Op dinsdag 29 april 1969 heeft Dr TEUNISSEN afscheid 
genomen van het personeel van de Octrooiraad. Ter ge
legenheid daarvan werd hij toegesproken door de Voor
zitter van de Octrooiraad, Mr J. B. VAN BENTHEM, die 
uiting gaf aan bijzondere waardering voor zijn werk en 
zijn levenswijze persoonlijkheid en hem namens zijn col
legae en medewerkers een schippersklok en een antiqua
risch boekwerk aanbood. Daarna sprak namens de Orde 

van Octrooigemachtigden Dr J. F. SIRKS, die de mildheid 
en de hoffelijkheid van Dr TEUNISSEN roemde en hem een 
boek schonk. Vervolgens werd het woord gevoerd door Ir 
W. A. J. DE WEERD, voorzitter van de Vereniging van 
Hogere Ambtenaren bij het Bureau voor de industriële 
eigendom, waarvan Dr TEUNISSEN van 1956-1967 de 
strijdbare secretaris is geweest. Tenslotte voerde Drs H. J. 
MICHEELS, lid van de Octrooiraad, het woord namens de 
collegae en vrienden. 

Dr TEUNISSEN dankte de sprekers voor hun waarde
rende woorden en de prachtige geschenken. Daarna 
namen de vele aanwezigen persoonlijk afscheid van Dr 
TEUNISSEN. 

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

Koninklijke onderscheidingen. 

De heer Dipl.-Ing. B. ADAM, hoofdingenieur A bij het 
Bureau voor de Industrieële Eigendom, is benoemd tot 
officier in de orde van Oranje-Nassau (Koninklijk be
sluit van 18 april 1969, nr 45). 

De heer G. C. A. TER MORSHUIZEN, referendaris bij het 
Bureau voor de Industriële Eigendom, is benoemd tot 
ridder in de orde van Oranje-Nassau (Koninklijk besluit 
van 18 april 1969, nr 45). 

Aan de heer A. BROERE, administratief ambtenaar C 
Ie klasse bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is 
de eremedaille in zilver, verbonden aan de orde van 
Oranje-Nassau verleend (Koninklijk besluit van 18 april 
1969, nr 45). 

Aan de heer R. ZUURMOND, schrijver A bij het Bureau 
voor de Industriële Eigendom, is de eremedaille in brons, 
verbonden aan de orde van Oranje-Nassau verleend (Ko
ninklijk besluit van 18 april 1969, nr 45). 

Rijkswet industriële eigendom 

De Rijkswet van 26 september 1968, Staatsblad nr 585, 
houdende regeling omtrent het recht op de industriële 
eigendom, treedt in werking met ingang van 1 juni 1969 
(Koninklijk besluit van 23 april 1969, Staatsblad nr 188). 

De tekst van de Rijkswet zal in de aflevering van juni 
a.s. van het Bijblad bij De Industriële Eigendom, rubriek 
Wetgeving, worden opgenomen. 

Personeel. 
Bevorderd. 

Bij beschikkingen van de Minister van Economische 
Zaken van 7 en 31 maart 1969, nrs Pers./15 en 16 zijn 
de onderstaande ambtenaren bevorderd tot de rang en 
met ingang van de datum vermeld achter hun naam: 

H. B. G. BOUMAN, adm.ambt. A 2e klasse, 1 april 1969; 
Mej. D. G. L. VERSCHOOR, adm.ambt. C Ie klasse, 

1 mei 1969. 

In dienst getreden. 
De heer Drs A. J. KLAASSEN is met ingang van 8 april 

1969 als ingenieur op arbeidsovereenkomst bij het Bureau 
voor de Industriële Eigendom in dienst getreden. 
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Register van octrooigemachtigden. 
(herplaatsing wegens misstelling) 

De Voorzitter van de Octrooiraad maakt bekend, dat 
de heer Dr A. P. DE JONGE, wonende te Vlaardingen, op 
10 maart 1969 in bovengenoemd register is ingeschreven. 

Erkenning van tentoonstellingen 

De tentoonstelling „Nationale Slijtersvakbeurs 69", die 
de naamloze vennootschap RAI Gebouw N.V., gevestigd 
te Amsterdam, op 7 en 8 september 1969 te Amsterdam 
zal houden, is erkend als een tentoonstelling in de zin van 

Nr 54. Gerechtshof te Amsterdam, Vierde Kamer, 
18 oktober 1968. 
( Perphenazinum) 

President: Mr P. G. A. J. Horsten; 
Raden: Mrs W. L. Schenk en A. W. Kamminga. 

Art. 43 Octroovwet. 
Octrooi nr 95 713. Materiële uitlegging. 
Rb. en Hof: inbreuk aangenomen conform advies van 

deskundigen. Perphenazinum wordt bereid door een be
paald chloorfenotiazine in reactie te brengen met: vol
gens octrooi 95 713 hetzij hydroxyethylpiperazine, hetzij 
piperazine, waarna daarin de hydroxyethyl groep nog 
wordt ingevoerd, of volgens gedaagde ethylpiperazine, 
waarna daarin nog de hydroxylgroep wordt ingevoerd. 

Deskundigen in eerste instantie en de Octrooiraad in 
tweede instantie achtten de werkwijze van gedaagde oc
trooi-inbreuk, waarmede de Rechtbank resp. het Hof zich 
verenigt. 

Nogepha N.V. te Amsterdam, appellante, procureur 
Mr Th. R. Bremer, advocaat Mr G. Reddingius, 

tegen 
De vennootschap naar Zwitsers recht Scherico Limited 

te Luzern (Zwitserland), geïntimeerde, procureur Mr 
H. L. Houthoff, advocaat Mr E. A. van Nieuwenhoven 
Helbach. 

a) Eerste tussenvonnis Arrondissements-Rechtbank te 
Amsterdam, Derde Kamer, 12 december 1962. 

President: Mr F. B. Dozy; Rechters: Mrs J. A. Bletz 
en R. de Waard. 

De Rechtbank, enz. 

OVERWEGENDE TEN AANZIEN VAN HET RECHT: 

1. Als door eiseres gesteld en door gedaagde erkend, 
althans niet of onvoldoende betwist, staat tussen partijen 
vast: 

dat eiseres houdster is van het Nederlandse octrooi 
no. 95.713, gedagtekend 17 september 1960 en verleend 
voor een „werkwijze voor de bereiding van fenothiazine-
derivaten"; 

dat de conclusies van gemeld octrooi luiden als in de 
dagvaarding is vermeld; 

dat dit octrooi aan eiseres in Nederland het uitsluitende 
recht geeft tot het in of voor haar bedrijf toepassen der 
daarin geoctrooieerde werkwijze, alsmede tot het in of 
voor haar bedrijf in het verkeer brengen, verder verkopen, 
afleveren, voor een of ander in voorraad hebben of ge
bruiken van de met toepassing dezer werkwijzen bereide 
stoffen; 

artikel 8 van de Octrooiwet 1910 (Stb. 313) (beschikking 
van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 22 
april 1969, nr 769/3981 MKVO/O, D.G. voor het Mid
den- en Kleinbedrijf en Toerisme). 

De derde internationale vakbeurs voor bedrijfsmatig 
onderhoud, schoonmaak en toegepaste hygiëne, die de 
naamloze vennootschap RAI Gebouw N.V. te Amster
dam onder de naam „Interclean 69" van 24 tot en met 
27 november 1969 te Amsterdam zal houden, is erkend 
als een tentoonstelling in de zin van artikel 8 van de 
Octrooiwet 1910 (Stb. 313) (beschikking van de Staats
secretaris van Economische Zaken van 22 april 1969, 
nr 769/3980 MKVO/O, D.G. voor het Midden- en 
Kleinbedrijf en Toerisme). 

dat op de data van voorrang, welke de Octrooiraad aan 
de oorspronkelijke octrooiaanvrage zijn toegekend, te 
weten: respectievelijk 3 januari 1956 en 18 september 
1956, de door toepassing van de geoctrooieerde werk
wijzen verkregen fenothiazine derivaten nieuwe stoffen in 
de zin van artikel 43, vierde lid van de Octrooiwet waren; 

dat gedaagde in Nederland in of voor haar bedrijf in 
het verkeer brengt een stof genaamd Perphenazinum; 

dat dit Perphenazinum behoort tot voornoemde feno
thiazine derivaten; 

dat eiseres bij deurwaardersexploit als bedoeld in ar
tikel 43, tweede lid van de Octrooiwet d.d. 15 juli 1960 
gedaagde erop heeft doen wijzen, dat zij volgens haar, 
eiseres, door het in het verkeer brengen van Perphena
zinum inbreuk maakt op voormeld octrooi. 

2. Het voornaamste geschilpunt, hetwelk partijen ver
deeld houdt, betreft de door eiseres bevestigend doch door 
gedaagde ontkennend beantwoorde vraag, of het door 
gedaagde in de handel gebrachte Perphenazinum wordt 
vervaardigd volgens een door voormeld octrooi bescherm
de werkwijze. 

Met eiseres is de rechtbank van oordeel, dat de tussen 
partijen vaststaande feiten: dat Perphenazinum behoort tot 
de fenothiazine derivaten waarop het onderhavige octrooi 
betrekking heeft en dat deze fenothiazine derivaten 
nieuwe stoffen zijn in de zin van artikel 43, vierde lid 
van de Octrooiwet, medebrengen dat ingevolge laatstge-
melde wetsbepaling het vermoeden geldt dat de door ge
daagde in de handel gebrachte Perphenazinum is bereid 
volgens een door het octrooi No. 95.713 beschermde 
werkwijze, weshalve in beginsel op gedaagde de last rust 
om het tegendeel waar te maken. 

3. Partijen verschillen echter niet alleen van mening 
omtrent de sub 2 bedoelde vraag, doch bovendien over de 
vraag of de door gedaagde gestelde werkwijze in feite 
ook inderdaad wordt toegepast bij de bereiding van de 
door haar in het verkeer gebrachte Perphenazinum. Eise
res ontkent namelijk, dat dit laatste het geval is. 

In verband met deze laatste vraag dient allereerst de 
navolgende kwestie tot klaarheid te worden gebracht: 

4. Bij conclusie van antwoord heeft gedaagde gesteld, 
dat het door haar in het verkeer gebrachte Perphenazi
num wordt vervaardigd door 1-ethylpiperazine te laten 
reageren met chloro (chloropropyl) phenothiazine, het
geen leidt tot: chloro (ethylpiperazine) -propyl- pheno
thiazine, waarna deze ethylgroep door oxydatie wordt 
omgezet in een hydroxyethylgroep, te weten: 2 -chloro -
10 - (3-(l-(2-hydroxyethyl-)4-piperazinyl)propyl)phe-
nothiazine. 

5. Bij conclusie van dupliek heeft gedaagde vervolgens 
„de door haar toegepaste werkwijze nog nader uit-

J U R I S P R U D E N T I E 
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eengezet" en daarbij verwezen naar de inhoud van de bij 
laatstgemelde conclusie in het geding gebrachte octrooi
aanvrage, welke blijkens de daarop vermelde „korte aan
duiding" betrekking heeft op de „werkwijze voor het 
bereiden van 3-chloor 10 [3'(4" betahydroxyethylpipera-
zino)] fenothiazine". 

6. Namens eiseres nu is bij pleidooi naar voren ge
bracht, dat de bij conclusie van antwoord bedoelde, hier
boven sub 4 omschreven werkwijze geenszins dezelfde is 
als de bij conclusie van dupliek bedoelde, in voormelde 
octrooi-aanvrage omschreven werkwijze, aangezien eerst-
bedoelde werkwijze voornamelijk zou bestaan in het slaan 
van een brug tussen het fenothiazine-systeem enerzijds en 
de piperazine-ring anderzijds, terwijl laatstbedoelde werk
wijze zou neerkomen op het tot stand brengen van een 
verbinding tussen een deel van het fenothiazine-systeem 
enerzijds en het resterende deel van het fenothiazine-
systeem met de door middel van een brug daarmede reeds 
verbonden piperazine-ring anderzijds. 

7. De rechtbank acht het raadzaam om — alvorens 
nader in te gaan op de geschilpunten welke partijen 
overigens verdeeld houden — allereerst gedaagde in de 
gelegenheid te stellen om ter opheldering van het voren
staande alsnog bij akte of nadere conclusie zich uit te 
laten omtrent de hieronder te formuleren vragen, wes
halve thans dient te worden beslist als volgt: 

RECHTDOENDE: 

Stelt gedaagde in de gelegenheid om zich alsnog bij 
akte of nadere conclusie uit te laten omtrent de navol
gende vragen: 

I. Moet de in de conclusie van antwoord omschreven 
— hierboven sub 4 weergegeven — werkwijze ter berei
ding van Perphenazinum worden aangemerkt als een an
dere werkwijze dan die, welke is omschreven in de bij 
conclusie van dupliek in het geding gebrachte octrooi
aanvrage? 

II. Indien vraag I ontkennend moet worden beant
woord, waarom moet dan ondanks hetgeen door eiseres 
hieromtrent is aangevoerd en hierboven sub 6 is weer
gegeven toch van één en dezelfde werkwijze worden ge
sproken? 

III. Indien vraag I bevestigend moet worden beant
woord, welke werkwijze(n) worden dan in feite toegepast 
bij de bereiding van de door gedaagde in de handel ge
brachte Perphenazinum: de bij conclusie van antwoord 
omschreven werkwijze, de in voormelde octrooi-aanvrage 
omschreven werkwijze, of beide bedoelde werkwijzen? 

IV. Indien vraag I bevestigend wordt beantwoord en 
de bij antwoord bedoelde werkwijze (ook) wordt toege
past, hoe kan die werkwijze dan nader en gedetailleerd 
worden omschreven? 

Bepaalt, dat de zaak hiertoe wederom zal worden uit
geroepen ter rolle van de Derde Enkelvoudige Kamer A 
dezer rechtbank van woensdag 9 januari 1963. 

Houdt iedere verdere beslissing aan. Enz. 

b) Tweede tussenvonnis Arrondissements-Rechtbank 
te Amsterdam, Derde Kamer, 1 mei 1963. 

De Rechtbank, enz. 
Uit hetgeen partijen over en weer hebben gesteld in de 

naar aanleiding van dat vonnis gewisselde nadere con
clusies leidt de Rechtbank af, dat zij het alsnog erover 
eens geworden zijn, dat gedaagdes leverancier het Perphe
nazinum in feite vervaardigt en tot dusverre vervaardigd 
heeft op de in het tussenvonnis onder 4 vermelde werk
wijze (zijnde de in alinea 3 van de conclusie van ant
woord omschreven werkwijze), hierop neerkomende, dat 
eerst een tussenproduct bereid wordt door het alsdan van 
een (propyleen-) brug tussen het fenothiazine-systeem 

enerzijds en de piperazine-ring anderzijds — door de 
Rechtbank in navolging van gedaagde verder kortheids
halve aan te duiden als: de brugsynthese — en dat daarna 
het aldus verkregen tussenproduct wordt geoxydeerd tot 
het eindproduct op de wijze welke gedetailleerd is be
schreven op bladzijde 4, regel 19 tot en met bladzijde 5, 
regel 26 van de bij dupliek in het geding gebrachte oc
trooi-aanvrage. 

Gedaagde stelt zich nu op het standpunt, dat het ten 
deze uitsluitend gaat om de vraag of de op laatstbedoelde 
wijze gerealiseerde oxydatie van het tussenproduct tot het 
eindproduct al dan niet oplevert een door het octrooi 
no. 95.713 beschermde werkwijze en dat het daarbij van 
geen belang is of het tussenproduct wordt bereid volgens 
de —'in feite door gedaagde toegepaste — brugsynthese 
danwei volgens de — in de bij dupliek geproduceerde 
octrooi-aanvrage beschreven doch in feite niet toegepaste 
— zogenaamde „ring-sluitingssynthese" (te weten: het tot 
stand brengen van een verbinding tussen een deel van het 
fenothiazine-systeem enerzijds en het resterende deel van 
het fenothiazine-systeem met de door middel van een 
brug daarmede reeds verbonden piperazine-ring ander
zijds), aangezien de vervaardiging van het tussenproduct 
als zodanig „geheel vrij" is. 

Eiseres heeft hiertegenover echter aangevoerd, dat de 
volgens gedaagde toegepaste werkwijze ter vervaardiging 
van het perphenazinum juist een inbreuk op voormeld 
octrooi oplevert omdat het tussenproduct wordt bereid 
volgens bedoelde brugsynthese en dat de bij de oxydatie 
van het tussenproduct gevolgde werkwijze hieraan niet 
kan afdoen. Eiseres betoogt in verband met dit laatste, 
dat de volgens gedaagde toegepaste werkwijze — hierop 
neerkomende, dat eerst wordt toegepast de brugsynthese 
tussen het fenothiazine-systeem en de piperazine-ring 
welke reeds is voorzien van een gedeelte van de „staart" 
en dat vervolgens door middel van de door gedaagde be
doelde oxydatie de punt aan die „staart" wordt toege
voegd — weliswaar, voorzover het laatstgemelde etappe 
betreft, in het octrooi nummer 95.713 niet wordt be
schreven, omdat daarin slechts worden beschreven: 1) de 
brugsynthese tussen het fenothiazine-systeem en de pipe
razine-ring met volledige „staart" en 2) de brugsynthese 
tussen het fenothiazine-systeem en de piperazine-ring 
zonder staart gevolg door toevoeging van de volledige 
„staart", doch dat zulks allerminst betekent dat de door 
gedaagdes leverancier gevolgde werkwijze niet door ge
meld octrooi zou worden beschermd; dat het octrooi 
nummer 95.713 integendeel evenzeer methoden be
schermt die niet met zoveel woorden in het octrooi zijn 
genoemd maar wel aan de in het octrooi genoemde 
methoden equivalent zijn omdat zij berusten op de tot het 
wezen van het octrooi behorende toepassing van de 
brugsynthese; dat het daarentegen niet wezenlijk is of op 
het ogenblik waarop de brugsynthese wordt uitgevoerd de 
„staart" nog afwezig, danwei reeds aanwezig of — zoals 
volgens de door gedaagde bedoelde methode het geval is 

— reeds gedeeltelijk aanwezig doch ten aanzien van de 
„punt" nog afwezig is. Tenslotte merkt eiseres nog op, 
dat gedaagde over het hoofd ziet, dat de bereiding van het 
tussenproduct (het leggen van de brug tussen het feno
thiazine-systeem en de piperazine-ring met gedeeltelijk 
„staart" en de oxydatie van het tussenproduct tot het 
eindproduct (de toevoeging van de „punt" aan de 
„staart") niet elk afzonderlijk „om deszelfs wil" worden 
toegepast, doch „tezamen in opeenvolging ter verwezen
lijking van een bepaald concreet doel", namelijk: de be
reiding van het perphenazinum. 

De Rechtbank acht het gewenst om ter beoordeling van 
de vraag of de volgens gedaagde bij de vervaardiging van 
het Perphenazinum toegepaste werkwijze zoals deze in 
het tussenvonnis onder 4 is omschreven en ten aanzien 
van de oxydatie van het tussenproduct gedetailleerd wordt 
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beschreven in de bij dupliek in het geding gebrachte 
octrooi-aanvrage (bladzijde 4 regel 19 tot en met blad
zijde 5 regel 26), al dan niet oplevert een door het 
Nederlands octrooi nummer 95.713 beschermde werk
wijze — een onderzoek door deskundigen te bevelen. Nu 
partijen blijkens hetgeen bij de op 26 oktober 1962 ge
houden pleidooien door hun raadslieden is opgemerkt 
voor het zich ten deze voordoende geval dat de Recht
bank een onderzoek door deskundigen nodig mocht ach
ten het eens geworden zijn over de benoeming van na te 
noemen drie deskundigen, zal de Rechtbank tot het be
noemen van die deskundigen overgaan. 

RECHTDOENDE: 

Beveelt een onderzoek door deskundigen omtrent de 
vraag of vervaardiging van Perphenazinum volgens de in 
alinea 3 van de conclusie van antwoord vermelde (in het 
eerste tussenvonnis onder 4 vermelde) werkwijze met 
oxydatie van het tussenproduct volgens de wijze welke 
gedetailleerd is beschreven in de bij conclusie van dupliek 
in het geding gebrachte octrooi-aanvrage (bladzijde 4 
regel 19 tot en met bladzijde 5 regel 26 van die octrooi
aanvrage) al dan niet oplevert een door het Nederlands 
octrooi no. 95.713 beschermde werkwijze. 

Beveelt dat tot het boven bevolen onderzoek zal wor
den overgegaan door de navolgende, door partijen ge
kozen, deskundigen, met dien verstande dat, ingeval par
tijen eenparig binnen acht dagen na heden ter griffie 
zullen verklaren met een onderzoek door één deskundige 
genoegen te nemen, slechts de onder 1. genoemde per
soon wordt genoemd: 
1. Prof. dr. H. J. den Hertog, Ericaplein 3, Wageningen; 
2. Dr. J. G. Frielink, Zwarteweg 5, den Haag, 
3. Ir. C. M. R. Davidson, dr. Kuyperstraat 6, den Haag; 

Bepaalt dat de deskundigen de eed zullen (zal) af
leggen ter terechtzitting dezer rechtbank Derde Kamer A 
van 29 mei 1963 te 12.00 uur; 

Draagt de deskundigen op een schriftelijk en gemoti
veerd rapport in te leveren ter griffie dezer rechtbank; 

Verstaat dat de deskundigen, alvorens de benoeming te 
aanvaarden van gedaagde storting van een voorschot voor 
honorarium en verschotten zullen (zal) kunnen verlangen 
en dat in afwachting van de beslissing omtrent de kosten 
in het eindvonnis de aan het bevolen onderzoek verbon
den kosten zullen worden gedragen door gedaagde. 

Houdt iedere verdere beslissing aan. Enz. 

c) Eindvonnis Arrondissements-Rechtbank te Amster
dam, Derde Kamer, 11 november 1964. 

President: Mr J. van der Esch; Rechters: Mrs W. F. J. 
Lam en J. Slooten. 

De Rechtbank, enz. 
De Rechtbank neemt hier eveneens over hetgeen dien

aangaande in meergenoemd vonnis is overwogen en be
slist. De rechtbank verenigt zich met de conclusie van 
het deskundigenrapport, dat de door gedaagde vermelde, 
en door haar bij de bereiding van perphenazinum ge
volgde wijze van vervaardiging een door het Nederlands 
octrooi nummer 95713 beschermde werkwijze oplevert, 
en zulks op de in dat rapport ontwikkelde gronden, 
waarmede de rechtbank zich eveneens verenigt. De recht
bank is van oordeel dat het wezen van het octrooi van 
eiseres niet alleen is de bereiding van het eindproduct, 
doch evenzeer die van een tussenproduct dat nader in 
het gewenste eindproduct wordt omgezet. Gedaagdes des
betreffende opmerkingen in haar conclusie acht de recht
bank niet overtuigend, evenmin als de uiteenzetting in het 
daarbij gevoegde commentaar van de heer Zeehuizen. 

Er dient derhalve, mede in verband met hetgeen reeds 
in de bovenaangehaalde vonnissen is overwogen, te wor
den beslist als volgt. 

RECHTDOENDE: 

A. Verklaart voor recht dat het door gedaagde in of 
voor haar bedrijf in het verkeer brengen, verkopen, af
leveren, in voorraad hebben of gebruiken van een stof 
onder de naam van perphenazinum, bereid volgens de in 
eiseresses octrooi nummer 95713 beschreven werkwijzen, 
zoals begrepen in het onder de rechtsoverwegingen ver
melde deskundigenrapport, is onrechtmatig. 

B. Veroordeelt gedaagde om aan eiseres tegen behoor
lijke kwijting te vergoeden de door deze tengevolge van 
de onder A. bedoelde handelingen geleden en nog te 
lijden schade, op te maken bij staat en te vereffenen vol
gens de wet, met de wettelijke rente ad 5% 'sjaars tot 
de voldoening. 

C. Gelast gedaagde elke handeling welke op voor
noemd octrooi inbreuk maakt voortaan na te laten. 

D. Veroordeelt gedaagde om aan eiseres bij elke over
schrijding van de onder C. gegeven last als dwangsom te 
betalen de som van f 10.000,— (tienduizend gulden). 

Bepaalt dat dit vonnis voorzover de punten B., C. en D. 
betreft zal zijn uitvoerbaar bij voorraad niettegenstaande 
hogere voorziening. 

E. Veroordeelt gedaagde in de gedingkosten, tot op 
heden aan de zijde van eiseres begroot op f 3.500,— 
(drieduizend vijfhonderd gulden) en tot betaling aan de 
deskundigen, bij het vorig vonnis genoemd, te samen 
van de aan hen toekomende beloning ten deze begroot op 
f3.200,— (drieduizend tweehonderd gulden). Enz. 

d) Tussenarrest Gerechtshof te Amsterdam, Vierde 
Kamer, 12 januari 1968. 

President: Mr A. ridder van der Does de Bije; Raden: 
Mrs P. G. A. J. Horsten en A. W. Kamminga. 

Het Hof, enz. 
ALSNU IN RECHTE: 

Overwegende dat de eerste grief luidt, dat de recht
bank ten onrechte heeft overwogen, dat de door appel
lante vermelde werkwijze door haar bij de bereiding van 
perphenazinum wordt gevolgd; 

O. dat deze grief is gegrond, immers appellante in 
eerste aanleg heeft gesteld, dat zij niet zelf de stof bereidt, 
doch deze uit het buitenland betrekt; dat de gegrondheid 
van de onderwerpelijke grief echter niet leidt tot vernieti
ging van het vonnis, immers geïntimeerde haar aanspra
ken grondde op het door appellante in het verkeer bren
gen, verhandelen, enz. van voormelde stof, terwijl uit het 
bestreden vonnis duidelijk blijkt, dat de rechtbank deze 
handelingen met betrekking tot de door de leverancier 
van appellante op de door deze gestelde wijze vervaar
digde stof, een schending van het octrooi van geïnti
meerde heeft geoordeeld te zijn; 

O. dat de tweede grief er over klaagt, dat de rechtbank 
ten onrechte heeft overwogen, dat het wezen van het oc
trooi van geïntimeerde niet alleen is de bereiding van het 
eindproduct, doch evenzeer die van een tussenproduct, 
dat nader in het gewenste eindproduct wordt omgezet, 
terwijl de derde grief luidt, dat de rechtbank zich ten 
onrechte heeft verenigd met de conclusie van het deskun
digenrapport, dat de door appellante vermelde wijze van 
vervaardiging van perphenazinum een door het Neder
lands octrooi nummer 95713 beschermde werkwijze op
levert, zulks op de gronden in dit rapport ontwikkeld, 
waarmede de rechtbank zich verenigt; 

O. dat in de eerste conclusie van het octrooi nummer 
95713 twee werkwijzen zijn omschreven om het gewenste 
eindproduct te verkrijgen, nl. die waarbij dit door het 
laten reageren van twee uitgangsstoffen ineens wordt ver
kregen (RX=C2H40H) en de andere, waarbij een tussen
product optreedt (R1=H), waarin de H nog op een of 
andere wijze moet worden vervangen door de C2H4OH; 
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dat op de door appellante gestelde werkwijze eerst een 
tussenproduct wordt verkregen en wel aldus dat R 1 = 
C2H5, hetwelk op gecompliceerde wijze in het eindpro
duct wordt omgezet; dat de deskundigen, en in hun voet
spoor de rechtbank, tot de slotsom zijn gekomen, dat de 
door appellante aangegeven vervaardigingswijze zonder 
twijfel oplevert een door het voormelde octrooi be
schermde werkwijze; dat zij deze conclusie gronden op de 
overweging, dat weliswaar in de voormelde octrooicon
clusie, voor het geval van vervaardiging van het gewenste 
product via een tussenproduct, slechts sprake is van een 
tussenproduct waarin R 1 =H, doch dat de bereiding van 
perphenazinum via een tussenproduct waarin R1 in 
plaats van H een groep is, die tussen H en de gewenste 
eindgroep C2H4OH in staat, een toepassing van het wezen 
van de beschermde vinding is en dat tot deze tussenpro-
ducten zeker de door appellante gestelde C2H5 verbinding 
is te rekenen; 

O., dat appellante de voormelde conclusie bestrijdt en 
een beperktere uitleg van het octrooi voorstaat, zich daar
toe beroepende op de beperkte formulering in conclusie 1 
van het octrooi met betrekking tot het vervaardigen via 
een tussenproduct, daarbij opmerkende, dat haar de 
stelling van deskundigen, dat de C2H5 groep instaat tus
sen H en de eindgroep C2H4OH onduidelijk voorkomt; 
dat deze uitleg ook wordt voorgestaan in het zijdens ap
pellante voorgelegde rapport van Ir. van Gennip; 

O., dat het Hof door het deskundigenverslag niet vol
doende overtuigd is van het gelijk van geïntimeerde en 
met name de juistheid van de in de voorvorige overweging 
vermelde conclusie der deskundigen met betrekking tot 
het wezenlijk gelijkwaardig zijn der beide vervaardigings-
wijzen door middel van een tussenproduct, onvoldoende 
acht aangetoond; 

O., dat het Hof derhalve, alvorens over de tweede en 
derde grief te oordelen, met toepassing van art. 57 der 
Octrooiwet aan de Octrooiraad de hieronder geformu
leerde vraag zal voorleggen; 

O., dat alsdan het incidenteel appel voorshands niet 
aan de orde komt; 

RECHTDOENDE: 

Verzoekt de Octrooiraad advies uit te brengen omtrent 
de vraag, of de door appellante gestelde werkwijze geacht 
moet worden begrepen te zijn in het wezen der in het 
Nederlands Octrooi nummer 95713 beschreven werk
wijzen enz. 

e) Advies Octrooiraad, Bijzondere Aanvraagafdeling, 
23 april 1968. 

Bij arrest van 12 januari 1968 (rolno. 106/65), ge
wezen in de zaak van 

De Naamloze Vennootschap Nogepha N.V., gevestigd 
te Amsterdam, 

appellante, 
tegen 
De Vennootschap naar Zwitsers recht Scherico Lim

ited, gevestigd te Luzern (Zwitzerland), 
geïntimeerde, 

heeft Uw Hof overwogen, dat er termen aanwezig zijn 
om in deze zaak, alvorens enige verdere beslissing te 
nemen, met toepassing van het bepaalde in art. 57 van de 
Octrooiwet het advies van de Octrooiraad in te winnen. 

In verband hiermede heeft Uw Hof de Octrooiraad 
verzocht advies uit te brengen omtrent de vraag, of de 
door appellante gestelde werkwijze geacht moet worden 
begrepen te zijn in het wezen der in het Nederlands Oc
trooi nummer 95.713 beschreven werkwijzen. 

De Centrale Afdeling van de Octrooiraad heeft voor 
het uitbrengen van het door U gevraagde advies, over
eenkomstig het bepaalde in art. 6, lid 2 van het Octrooi

reglement, een Bijzondere Aanvraagafdeling samenge
steld, bestaande uit de heren Mr Ir C. J. de Haan, Voor
zitter van de Octrooiraad en Dr W. B. van Horssen en 
Drs C. M. van Battum, leden van de Octrooiraad, waar
aan 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 plaatsgevonden 
op dinsdag 19 maart 1968 en werd door appellante ge
geven bij monde van de heren Ir W. P. M. M. van Gennip 
en Mr Th. R. Bremer, in aanwezigheid van de heer 
H. C. L. Nolf en door geïntimeerde bij monde van de 
heren Dr S. Rosenthal en Prof. Mr E. A. van Nieuwen
hoven Helbach. 

Na kennisneming van de te dezen van belang zijnde 
stukken, waaronder de procesdossiers van partijen, als
mede van hetgeen namens partijen mondeling nog naar 
voren is gebracht, is het de Bijzondere Aanvraagafdeling 
gebleken, dat het tussen partijen vaststaat, dat het door 
appellante onder de naam Perphenazinum in de handel 
gebrachte 2-chloor 10-[3-{4-(2-hydroxyethyl) pipera-
zinyl} propyl] fenothiazine, een verbinding is, die behoort 
tot de groep fenothiazine derivaten voor welker bereiding 
volgens de in conclusie 1 van het op naam van geïnti
meerde staande Nederlandse octrooi 95.713 omschreven 
werkwijzen uitsluitende rechten zijn verleend. De Bijzon
dere Aanvraagafdeling zal zich bij de beantwoording van 
de door Uw Hof gestelde vraag dan ook beperken tot 
deze verbinding d.w.z. tot een verbinding met de in con
clusie 1 van het Ned. octrooi 95.713 aangegeven 1ste 
algemene formule waarin A = zwavel (S); X = chloor 
( C l ) op de 2-plaats; Y = een propyleengroep (-CH2-
CH2-CH2-); Z en Z ' = waterstof (H) en R = een hy-
droxyethylgroep (-CH2-CH2OH). 

Volgens de hoofdconclusie van het Ned. octrooi 95.713 
wordt de genoemde verbinding op twee manieren bereid, 
welke op bijgaand formuleblad met A en B zijn aan
gegeven. (Zie blz. 155 bovenaan). 

Volgens methode A wordt 10-(3-chloorpropyl)2-
chloorfenothiazine (I) in reactie gebracht met l-(2-hy-
droxyethyl) piperazine ( I I ) . 

Volgens methode B wordt 10-(3-chloorpropyl)2-chloor-
fenothiazine (I) in reactie gebracht met piperazine (II') 
en wordt vervolgens in het ontstane reactieprodukt (III') 
de hydroxyethylgroep (-CH2-CH2OH) ingevoerd. 

Bij methode A ontstaat direkt de gewenste verbinding 
(III) omdat zich in reactiecomponent II reeds de in het 
eindprodukt (III) aanwezige hydroxyethylgroep (-CH2-
CH2OH) bevindt. 

Bij methode B ontstaat eerst een tussenprodukt (III') 
omdat in reactiecomponent II ' de hydroxyethylgroep 
(-CH2-CH2OH) nog niet aanwezig is. Ter verkrijging van 
de gewenste verbinding (III) wordt dan vervolgens in het 
verkregen tussenprodukt (III') de hydroxyethylgroep 
(-CH2-CH2OH) ingevoerd. 

Bij de door appellante gestelde werkwijze, welke op 
bijgaand formuleblad met C is aangegeven, wordt als één 
der reactiecomponenten eveneens 10-(3-chloorpropyl)2-
chloorfenothiazine (I) gebruikt. Als 2e reactiecomponent 
wordt 1-ethylpiperazine (II") gebruikt. Omdat in deze 2e 
reactiecomponent de gewenste hydroxyethylgroep (CH2-
CH2OH) niet aanwezig is, wordt een tussenprodukt 
(III") verkregen. Ter verkrijging van de gewenste ver
binding (III) wordt dan vervolgens de in het tussenpro
dukt (III") aanwezige ethylgroep (-CH2-CH3) in de 
hydroxyethylgroep (-CH2-CH2OH) omgezet. 

Appellante heeft er op gewezen dat in het oudere Ne
derlandse octrooi 89.749, dat in de inleiding tot de be
schrijving van het onderhavige octrooi 95.713 met name 
wordt genoemd, reeds een uitsluitende bescherming wordt 
verleend voor een nieuwe werkwijze ter bereiding van 
therapeutisch bruikbare fenothiazinederivaten, tot welke 
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laatste groep van stoffen o.a. de stof III' behoort — door 
appellante als stof S aangeduid — welke in de geoctrooi
eerde werkwijze van geïntimeerde als een der uitgangs-
produkten of tussenfasen wordt genoemd. Appellante 
heeft hieraan vervolgens de conclusie verbonden, dat, 
waar de stof S = III' volgens dit oudere Ned. octrooi 
89.749 wordt vervaardigd, het duidelijk moet zijn, dat het 
octrooi 95.713 van geïntimeerde uitsluitend en alleen 
bescherming kan bieden voor de wijze waarop de stof S 
= III' in het eindprodukt III wordt omgezet en dat onder 
de beschermingsomvang van het octrooi van geïntimeerde 
nimmer kan vallen enige werkwijze om stof S = III' te 
maken. De Bijzondere Aanvraagafdeling vermag deze 
zienswijze van appellante echter niet te delen. Door het 
Ned. octrooi 95.713 zijn aan geïntimeerde geen uitslui
tende rechten verleend voor de bereiding van verbinding 
III' als eindprodukt, doch voor een werkwijze om uit
gaande van I via III' te komen tot het eindprodukt III. In 
dit geval zijn beide trappen van de werkwijze I—*-IH' en 
III'—>-III tezamen essentieel om tot het gewenste eindpro
dukt te geraken. Aan het alleen in beschouwing nemen 
van de afzonderlijke trappen van deze werkwijze, zoals 
appellante doet, kan dan ook geen enkele gevolgtrekking 
ten aanzien van de inbreukvraag ontleend worden. In 
dit licht bezien, doet ook het feit, dat het tussenprodukt 
(III') van de werkwijze volgens het octrooi van geïnti
meerde op zichzelf als eindprodukt reeds beschermd is 
in het oudere Ned. octrooi 89.749 of reeds bekend is uit 
het Australische octrooischrift 166.738 niet ter zake. 

De Bijzondere Aanvraagafdeling wil vooropstellen, dat 
de door appellante gestelde werkwijze (methode C) for
meel niet identiek is aan de werkwijzen zoals deze in de 
hoofdconclusie van het Ned. octrooi 95.713, ter bereiding 
van de in het geding zijnde verbinding (III) worden om
schreven (methode A en B). De Bijzondere Aanvraagaf
deling wil er echter in dit verband ten overvloede nog
maals op wijzen, dat overeenkomstig de geldende doc
trine en de vaste jurisprudentie ten aanzien van inbreuk
kwesties bij het vaststellen van het wezen van een uitvin
ding en daarmede van de beschermingsomvang van een 
octrooi niet alleen de letterlijke formulering van de con

clusies en in het bijzonder die van de hoofdconclusie in 
beschouwing moet worden genomen, doch tevens nage
gaan zal dienen te worden in hoeverre van deze letterlijke 
formulering afwijkende omschrijvingen technisch bezien, 
als in wezen daarmede overeenstemmende varianten be
schouwd kunnen worden. Mocht dit het geval zijn dan zal 
dit er toe leiden dat dergelijke varianten van de in het 
octrooischrift geformuleerde werkwijzen technisch als een 
binnen de beschermingsomvang vallende toepassing van 
de geoctrooieerde werkwijze behoren te worden be
schouwd. De Bijzondere Aanvraagafdeling is nu van oor
deel, dat een dergelijke situatie zich i.c. metterdaad voor
doet. 

Bij vergelijking van de door appellante gestelde werk
wijze (methode C) met de in conclusie 1 van het Ned. 
octrooi 95.713 met name genoemde werkwijzen (methode 
A en B) blijkt de grote overeenkomst die tussen methode 
C en B bestaat en wel in die zin, dat bij beide methoden 
de gewenste verbinding III niet rechtstreeks uit I en II" 
verkregen wordt, doch via een tussenprodukt. 

Bij methode B wordt een tussenprodukt III' verkregen, 
dat aan het stikstofatoom van de piperazinylrest een 
waterstofatoom (H) bevat, zodat, ter verkrijging van de 
gewenste verbinding III, in verbinding III' een hydroxy-
ethylgroep (CH2-CH2OH) moet worden ingevoerd. 

Bij methode C wordt een tussenprodukt III" verkregen, 
dat aan het stikstofatoom van de piperazinylrest een 
ethylgroep (-CH2-CH3) bevat, zodat ter verkrijging van 
de gewenste verbinding III de in III" aanwezige ethyl
groep (-CH2-CH3) in een hydroxyethylgroep (-CH2-
CH2OH) moet worden omgezet. 

Nu wordt in conclusie 1 van het Ned. octrooi 95.713 
niets vermeld omtrent de wijze waarop bij methode B de 
hydroxyethylgroep (-CH2-CH2OH) in het tussenprodukt 
III' wordt ingevoerd, zodat onder de letter van conclusie 1 
niet alleen begrepen is de rechtstreekse invoering van de 
-CH2CH2OH groep doch eveneens de invoering van deze 
groep in een aantal trappen. Zo valt onder de letter van 
conclusie 1 de omzetting van I en II' tot III' (het eerste 
tussenprodukt), gevolgd door invoering van de ethyl
groep (-CH2CH3) in III' waardoor een tweede tussen-
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produkt III" wordt verkregen en omzetting van de in III" 
aanwezige -CH2-CH3 groep in de -CH2CH2OH groep. 
Deze, onder de letter van conclusie 1 vallende werkwijze 
is op het formuleblad onder D weergegeven. 

Van deze onder de woorden van conclusie 1 vallende 
werkwijze (methode D) verschilt de door appellante ge
stelde werkwijze (methode C) slechts hierin, dat III" 
niet wordt verkregen door in III' de ethylgroep (-CH2 
CHs) in te voeren, doch door het uitgangsmateriaal I in 
reactie te brengen met 1-ethylpiperazine (II") dat de 
ethylgroep (CH2-CH3) reeds bevat. 

De Bijzondere Aanvraagafdeling acht dit verschil niet 
wezenlijk en is daarom van oordeel dat de door appel
lante gestelde werkwijze (methode C) zo vergaand ana
loog is aan de onder de woorden van conclusie 1 van 
het Ned. octrooi 95.713 vallende methode D, dat de door 
appellante gestelde werkwijze beschouwd moet worden 
als een equivalent althans als een voor de hand liggende 
variant van de door het Nederlandse octrooi beschermde 
werkwijze, die op het formuleblad is aangeduid als me
thode B. 

De Bijzondere Aanvraagafdeling wil niet nalaten Uw 
Hof er op te wijzen, dat zij de methode waarop bij de 
door appellante gestelde werkwijze (methode C) de in 
III" aanwezige ethylgroep (-CH2CH3) in de hydroxy-
ethylgroep (-CH2-CH2OH) wordt omgezet, vrij omslach
tig acht. Deze methode bestaat hierin, dat men op de 
ethylverbinding (III") eerst paranitrosodimethylaniline 
laat inwerken, het reactie-produkt met natrium-bisulfiet 
en vervolgens met zoutzuur behandelt, een verbinding 
afscheidt, die in plaats van de -CH2-CH3 groep een 

-CH2-C\ groep bevat en tenslotte een oplossing van 

laatstgenoemde stof met lithiumaluminiumhydride kookt, 

waardoor de -CH2-C\ groep tot de gewenste -CH2CH2 

OH groep wordt gereduceerd. Vanzelfsprekend is de 
laatste trap van de onder de letter van conclusie 1 van 
het Ned. octrooi 95.713 vallende methode D (III"-^III) 
even omslachtig, hetgeen de reden zou kunnen zijn, dat 
in de beschrijving bij het Ned. octrooi methode D niet 
met name wordt genoemd. 

De Bijzondere Aanvraagafdeling is, gezien het boven
staande, dan ook van oordeel, dat de door appellante ge
stelde werkwijze geacht moet worden begrepen te zijn in 
het wezen der in het Ned. octrooi nummer 95.713 be
schreven werkwijzen. De Bijzondere Aanvraagafdeling 
meent dan ook dat de door Uw Hof aan de Octrooiraad 
voorgelegde vraag bevestigend moet worden beantwoord. 

f) Eindarrest. 

Het Hof, enz. 
Overwegende dat de Bijzondere Aanvraagafdeling in 

haar advies gemotiveerd heeft uiteengezet, dat de door 
appellante gestelde werkwijze zo vergaand analoog is aan 
de onder de letter van conclusie 1 van het Nederlands 
Octrooi 95.713 vallende, op het van het advies deel uit
makende formuleblad onder letter D aangegeven methode, 
dat de door appellante gestelde werkwijze beschouwd 
moet worden als een equivalent althans als een voor de 
hand liggende variant van de door genoemd octrooi be
schermde werkwijze die op het formuleblad is aangeduid 
als methode B, zijnde de tweede (indirecte) bereidings
wijze welke in de hoofdconclusie van het octrooi is om
schreven; 

dat de Bijzondere Aanvraagafdeling vervolgens de con
clusie trekt dat de door appellante gestelde werkwijze 
geacht moet worden begrepen te zijn in het wezen der in 
het Nederlands octrooi nummer 95.713 beschreven werk
wijzen; 

O. dat het Hof zich met deze een bevestigende beant
woording van de gestelde vraag inhoudende conclusie, be
nevens met de gronden die in het advies daarvoor zijn 
aangevoerd, verenigt; 

O. dat mitsdien de tweede grief, wat er van de daarin 
bestreden overweging van de Rechtbank zij, niet tot ver
nietiging van het beroepen vonnis kan leiden; 

O. dat de derde grief, nu de conclusie van het in eerste 
aanleg uitgebrachte deskundigenrapport overeenkomt met 
de conclusie van het advies, moet worden verworpen 
voorzover inhoudende dat de Rechtbank zich ten onrech
te met eerstgemelde conclusie heeft verenigd, terwijl de 
grief, voorzover gericht tegen de in het deskundigenrap
port ontwikkelde gronden waarmede de Rechtbank zich 
heeft verenigd, geen verdere behandeling behoeft; 

O. dat derhalve het beroepen vonnis moet worden be
krachtigd, hetgeen meebrengt dat het voorwaardelijk in
gestelde incidenteel appel niet meer aan de orde komt; 

RECHTDOENDE: 

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

roep, tot dusver aan de zijde van geïntimeerde begroot 
op f 2880,— omzetbelasting inbegrepen; enz. 

Nr 55. President Arrondissements-Rechtbank te Utrecht, 
1 mei 1968. 
(D.D.V.P.) 

(Mr V. J. A. van Dijk) 

Art. 43 Octrooiwet. 
Verweer van gedaagde, dat de verplichting, die zij op 

zich heeft genomen, slechts D.D.V.P. betreft, gefabri
ceerd met toepassing van een werkwijze, „geschützt" door 
het Zwitserse octrooi 310.495, d.w.z. vallende onder de 
beschermingsomvang van dit octrooi met inachtneming 
van het daarop toepasselijke Zwitserse octrooirecht. 

Dit verweer wordt verworpen, daar gelet op het feit 
dat verwijzing naar Zwitsers patentrecht op zich zelf niet 
een voor de hand liggende interpretatie van de bedoeling 
van partijen is in verband met de territoriale werking van 
een octrooi en het feit dat de onderhavige overeenkomst 
op een reeks verschillende landen betrekking heeft met 
elk eigen octrooirecht, een redelijke interpretatie van de 
onderhavige overeenkomst tot de gevolgtrekking leidt, 
dat ten deze slechts wordt verwezen naar de Cibamethode 
van vervaardiging van D.D.V.P. in het algemeen, welke 
onder meer is beschreven in gemeld Zwitsers octrooi
schrift. 

De vennootschap naar Duits recht Farbenfabriken 
Bayer A.G. te Leverkusen, Bondsrepubliek Duitsland en 
de vennootschap naar Zwitsers recht Ciba Aktiengesell-
schaft te Bazel, Zwitserland, eiseressen, procureur Mr 
C. A. Westerouen van Meeteren, advocaat Jhr Mr J. A. 
Stoop, 

tegen 
N.V. Chemisch Laboratorium voor de Industrie 

(C.L.I.) te Voorthuizen, gedaagde, procureur Jhr Mr 
J. C. Schorer, advocaat Mr T. Schaper. 

De President, enz. 
Overwegende dat eiseressen aan gedaagde de navol

gende dagvaarding hebben doen betekenen: enz. 
1. Aangezien beide eiseressen dimethyldichloorvinyl-

fosfaat (hierna te noemen DDVP) zijnde een insecten
bestrijdingsmiddel, vervaardigen en verhandelen en in 
een groot aantal landen beschikken over octrooirechten 
betreffende vorenbedoelde vervaardiging; 
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2. Aangezien ook gedaagde DDVP vervaardigt en 
verhandelt en de eiseressen haar reeds in 1965 op het 
bestaan van haar genoemde octrooirechten hebben ge
wezen; 

3. Aangezien partijen vervolgens op 22 april 1966 in 
Bazel ter zake een bespreking hebben gevoerd, waarbij 
gedaagde jegens de eiseressen de verplichtingen op zich 
heeft genomen als neergelegd in een door haar aan eise
ressen afgegeven schriftelijke verklaring (Erklarung) van 
de navolgende inhoud: 

„Die unterzeichnete N.V. Chemisch Laboratorium 
voor de Industrie (C.L.I.) erklart hiermit folgendes: 

1. C.L.I. verpflichtet sich, in Holland kein DDVP 
nach dem der Farbenfabriken Bayer AG durch 
deren hollandisches Patent No. 9T537 geschützten 
Verfahren (Abspaltung von Salzsaure aus O.O-Di-
methyl- (l-hydroxy-2,2,2-trichloraethyl) phosphon-
saure-ester) herzustellen. 

Das Gleiche gilt für alle Lander, in denen dem 
vorstehend genannten hollandischen Patent entspre-
chende Schutzrechte der Farbenfabriken Bayer AG 
bestehen. Diese Lander sind im Anhang I zu vor-
liegender Erklarung zusammengestellt. 

C.L.I. verpflichtet sich weiterhin, kein in einem 
anderen als den in Anhang I aufgeführten Landern 
nach dem Verfahren der Farbenfabriken Bayer her-
gestelltes DDVP oder daraus gewonnene Produkte 
in eines der Lander des Anhang I zu exportieren. 

2. Soweit C.L.I. nach dem der CIBA gemass 
Schweizer Patent no. 310 395 geschützten Verfahren 
(Umsetzung von Trimethylphosphit mit Chloral) in 
einem Land, in dem kein entsprechendes CIBA-
Patent besteht, DDVP herstellt, übernimmt sie es, 
das so hergestellte DDVP oder daraus hergestellte 
Produkte in kein Land zu exportieren, in dem CIBA 
Patente besitzt; diese Lander sind in Anhang II zu 
dieser Erklarung aufgeführt; ebenso wird C.L.I. das 
so hergestellte DDVP weder nach Australien, Süd-
afrika und Israël exportieren (in welchen Landern 
die Farbenfabriken Bayer AG einschlagige Rechte 
besitzt), noch nach Deutschland und Oesterreich 
liefern (wo die Norddeutsche Affinerie entsprech-
ende Rechte hat). C.L.I. nimmt zur Kenntnis, dass 
SHELL USA für USA und Kanada Patente besitzt. 

3. C.L.I. übernimmt es, Kunden die von ihr nach 
dem CIBA-Verfahren hergestelltes DDVP beziehen, 
zu verpflichten, das so bezogene DDVP nicht in die 
unter Ziffer 2 genannten Lander zu verkaufen." 

4 
Mitsdien: 
het U E.A. Heer President behage bij vonnis — be

houdens ten aanzien van de kostenveroordeling — uit
voerbaar bij voorraad: 

a) gedaagde te veroordelen binnen een week na het 
te wijzen vonnis aan de eiseressen aan het te dezer zake 
gekozen domicilie, t.w. ten kantore van Jhr Mr J. A. 
Stoop aan de Jan van Nassaustraat no. 91 te 's-Graven-
hage, nauwkeurig op te geven volgens welke werk
wijze (n) zij haar DDVP vervaardigt; 

b) gedaagde te veroordelen de door haar krachtens 
de Erklarung d.d. 22 april 1966 jegens de eiseressen aan
vaarde verplichtingen getrouw op te volgen; 

c) gedaagde te veroordelen tot betaling aan eiseressen 
ten titel van dwangsom van een bedrag groot f 1000,— 
per dag dat zij nalatig blijft aan de sub a) bedoelde ver
oordeling te voldoen en van een bedrag groot f 25 000,— 
voor elke keer dat zij nalatig blijft aan de door haar 
krachtens de Erklarung d.d. 22 april 1966 jegens de 
eiseressen aanvaarde verplichtingen te voldoen; 

d) gedaagde te veroordelen in de kosten van dit 
geding. Enz. 

In rechte: enz. 
O. dat tussen partijen, voor zover ter zake van belang, 

als enerzijds gesteld, anderzijds erkend, dan wel niet al
thans onvoldoende weersproken, is komen vast te staan 
het in de eerste drie „aangeziens" der dagvaarding ge
stelde, en voorts: 

— dat gedaagde het door haar gefrabriceerde D.D.V.P. 
vervaardigt met gebruikmaking van de werkwijze als om
schreven in haar op 7 juni 1967 ten name van haar 
directeur, de heer Cornelis Jansen, gedane Nederlandse 
octrooi-aanvrage nr. 6707921; 

O. dat eiseressen thans stellen dat de aldus door ge
daagde voor de vervaardiging van haar D.D.V.P. ge
bruikte methode valt onder de omschrijving van de werk
wijze waarnaar gemelde „Erklarung" onder punt 2 ver
wijst, namelijk „nach dem der Ciba gemass Schweizer 
Patent no. 310 395 geschützten Verfahren", en voorts, 
dat gedaagde weliswaar deze D.D.V.P. in Nederland — 
in welk land eiseres sub 2, nader ook te noemen Ciba, 
geen D.D.V.P. patent bezit — vervaardigt, doch tevens 
deze D.D.V.P. in strijd met de door gedaagde op zich ge
nomen verplichting als vervat in voormelde Erklarung, 
punt 2, exporteert naar landen, die zijn vermeld in aan
hangsel II van gemelde Erklarung, waaronder de Duitse 
Bondsrepubliek, en voorts ook deze D.D.V.P. aan af
nemers in Nederland verkoopt zonder zich te houden aan 
haar verplichting als vervat in gemelde Erklarung, punt 3, 
dus zonder deze afnemers te verplichten tot het niet door
verkopen van de van haar, gedaagde, betrokken D.D.V.P. 
aan de in gemelde Erklarung, punt 2, genoemde landen; 

O. dat gedaagde erkent dat zij gemelde D.D.V.P. naar 
de Duitse Bondsrepubliek exporteert en dat zij ten aan
zien van de door haar gefabriceerde D.D.V.P. nalaat aan 
haar afnemers de verplichting op te leggen als bedoeld in 
punt 3 van gemelde Erklarung, daarbij echter tot haar 
verweer aanvoerende, zakelijk weergegeven, dat de ver
plichting die zij ten opzichte van eiseressen in punt 2 van 
gemelde Erklarung op zich heeft genomen, slechts die 
D.D.V.P. betreft, die door gedaagde wordt gefabriceerd 
met toepassing van een „Verfahren" dat geschützt wordt 
door het litigieuze Zwitserse patent no. 310.495, wat wil 
zeggen slechts die D.D.V.P., die is vervaardigd met toe
passing van een werkwijze die valt onder de bescher-
mingsomvang van dat Zwitserse patent, en wel met in 
acht neming van het daarop toepasselijke Zwitserse oc
trooirecht, en dat de vraag of de methode van gedaagde 
binnen de beschermingsomvang van dat Zwitserse octrooi 
valt, indien al door de Nederlandse Rechter te beoor
delen, in ieder geval slechts na een deskundigenrapport 
kan worden beantwoord, en voorts niet geschikt is om in 
kort geding te worden beslist; 

O. dat gedaagde daarnaast nog heeft aangevoerd, dat 
zij, gedaagde, ontkent dat haar werkwijze onder de be
schermingsomvang van dat Zwitsers patent valt, alsmede, 
dat, indien Wij al haar mening dat in gemelde Erklarung 
naar Zwitsers recht wordt verwezen, niet zouden delen, 
de door eiseressen overgelegde deskundigenverklaring van 
Drs. J. J. Hagen, octrooigemachtigde te 's-Gravenhage, 
aan haar, gedaagde, pas zo kort vóór de voor het kort 
geding bepaalde dag is toegezonden, dat zij een tweede 
zitting nodig heeft om haar verweer ten aanzien van dit 
rapport voor te bereiden; 

O. ten aanzien van het eerste verweer, dat Wij ge
daagde's mening dat in punt 2 van gemelde Erklarung 
naar enig rechtstelsel wordt verwezen niet delen; 

dat immers, gelet op het feit dat verwijzing naar Zwit
sers patentrecht op zich zelf niet een voor de hand lig
gende interpretatie van de bedoeling van partijen is in 
verband met de territoriale werking van een octrooi en 
het feit dat de onderhavige overeenkomst op een reeks 
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verschillende landen betrekking heeft met elk eigen oc
trooirecht, een redelijke interpretatie van de onderhavige 
overeenkomst en de termen waarin deze is gesteld, naar 
Ons oordeel tot de gevolgtrekking leidt, dat ten deze 
slechts wordt verwezen naar de Cibamethode van ver
vaardiging van D.D.V.P. in het algemeen, welke onder 
meer is beschreven in gemeld Zwitsers octrooischrift; 

O. dat Wij daarom thans in dienen te gaan op de vraag 
of de door gedaagde gebruikte methode zodanige gelijk
heid vertoont met de in gemeld Zwitsers octrooischrift 
omschreven werkwijze, dat gedaagde geacht moet worden 
met voormeld verkopen en exporteren van het door haar 
op de hiervoor omschreven wijze gefabriceerde D.D.V.P. 
wanprestatie te plegen ten opzichte van eiseressen; 

O. dat Wij daarbij, ter tegemoetkoming aan gedaagde's 
laatstgenoemd verweer, de inhoud van voormeld deskun
digenrapport buiten beschouwing zullen laten; 

O. ten aanzien van deze productiemethodes, dat hier
omtrent tussen partijen in confesso is, dat de Ciba
methode hierop neerkomt, dat men 1 grammolecuul tri-
methylfosfiet laat reageren met 1 grammolecuul chloraal, 
en dat de methode van gedaagde hierop neerkomt, dat 
men eveneens 1 grammolecuul trimethylfosfiet laat rea
geren met 1 grammolecuul chloraal bij afwezigheid van 
een oplosmiddel en dat men deze reactie uitvoert bij een 
bepaalde druk en temperatuur; 

O. dat bij twee werkwijzen als de onderhavige, waar 
de tweede geheel binnen de omschrijving van de eerste 
valt, daar de tweede slechts op het tweetal punten (druk 
en temperatuur) hetwelk de eerste werkwijze ongeregeld 
laat, een nadere precisering geeft, en de tweede methode 
derhalve als een variant van de eerste kan worden be
schouwd, nog daargelaten dat — nu druk en temperatuur 
in de methode van Ciba niet nader zijn aangeduid en 
hantering van een oplosmiddel daarin geen integrerend 
onderdeel vormt — de beide methoden in de practijk 
zelfs volledig identiek zouden kunnen zijn, naar Ons oor
deel van een zodanige graad van gelijkheid sprake is, dat 
de voormelde handelingen van gedaagde binnen het kader 
van de onderhavige overeenkomst inderdaad wanpres
tatie opleveren ten aanzien van eiseressen en de vordering 
derhalve dient te worden toegewezen, zodat thans dient te 
worden beslist in voege als na te melden, waarbij Wij de 
door eiseressen gedane vermindering van eis zodanig zul
len opvatten, dat daaronder tevens valt het op punt a der 
vordering betrekking hebbende deel van het sub c ge
vorderde (de dwangsom ad f 1000,—), en waarbij Wij 
voorts rekening zullen houden met het bij en krachtens 
het Deviezenbesluit 1945 voorgeschrevene, nu eiseressen 
niet-ingezetenen zijn in de zin van dat besluit; 

RECHTDOENDE IN NAAM DER KONINGIN: 

Verlenen akte van hetgeen waarvan akte is verzocht; 
Veroordelen gedaagde om de door haar krachtens de 

in het lichaam der dagvaarding vermelde zogenaamde 
Erklarung d.d. 22 april 1966 jegens eiseressen aanvaarde 
verplichtingen getrouw na te komen; 

Veroordelen gedaagde tot betaling aan eiseressen met 
inachtneming van het bij en/of krachtens het Deviezen-
besluit 1945 bepaalde van een bedrag ten titel van dwang
som groot f 25.000,— (vijf en twintig duizend gulden) 
voor elke keer dat zij nalatig blijft aan de door haar 
krachtens gemelde „Erklarung" jegens eiseressen aan
vaarde verplichtingen te voldoen; 

Verklaren deze uitspraak tot zover uitvoerbaar bij 
voorraad; 

Wijzen af het meer of anders gevorderde; 
Veroordelen gedaagde in de kosten van dit geding, tot 

op heden aan de zijde van eiseressen begroot op f 250,— 
(tweehonderdvijftig gulden) voor salaris van de pro
cureur en op f 73,85 (drie en zeventig gulden en vijf en 
tachtig cent) voor verschotten. Enz. 

Nr 56. Gerechtshof te Amsterdam, Vierde Kamer, 
23 juni 1967. 
(voorzetraam) 

President: Mr P. G. A. J. Horsten; 
Raden: Mrs W. L. Schenk en A. W. Kamminga. 

Artikel 3, lid 1 Merkenwet. 
Pres. en Hof: Appellanten, die voorzetramen in de han

del brengen, die door hen vervaardigd zijn uit van Kauf-
mann afkomstig staf- en profielmateriaal, dat door Kauf-
mann van het merk KCo is voorzien, gebruiken het merk 
KCo met toestemming van en voor Kaufmann. Door dat 
merk te gebruiken voor voorzetramen, die niet zijn ver
vaardigd uit van Kaufmann afkomstig materiaal, maken 
appellanten inbreuk op het merkrecht van Kaufmann. 

Artikel 3, lid 3 Merkenwet. 
Hof: Ondanks het feit, dat het merk KCo ten name 

van appellanten in het Merkenregister is ingeschreven en 
vernieuwd, moet worden aangenomen, dat Kaufmann hier 
te lande van dat merk de eerste gebruiker is, gelet op de 
inschrijving van het merk KCo ten name van Kaufmann 
in U.S.A. en op het importeren door appellanten en hun 
rechtsvoorganger van de aluminium-materialen, waarin 
het merk KCo reeds geperst was en waarvan appellanten, 
resp. hun rechtsvoorganger op eenvoudige wijze voorzet
ramen vervaardigden. 

Artikel 1401 Burgerlijk Wetboek. 
De door Kaufmann als nieuwe importeur aangestelde 

geïntimeerde sub 1 handelt niet onrechtmatig door voor
zetramen te verhandelen, die tot in de kleinste details 
overeenkomen met de voorzetramen, zoals deze door ap
pellanten tijdens het bestaan van hun relatie met Kauf
mann werden vervaardigd en in de handel gebracht, daar 
de uiterlijke verschijning van die voorzetramen in hoofd
zaak wordt bepaald door de vorm en de afmetingen van 
het door Kaufmann vervaardigde en in Nederland in
gevoerde aluminium staf- en profielmateriaal. Appellante 
heeft weliswaar gesteld, dat de voorzetramen op andere 
wijze kunnen worden geconstrueerd dan zij vroeger deed, 
waarbij voor het uiterlijk aanzien der ramen van betekenis 
zijnde veranderingen in de constructie tot stand zouden 
komen zonder dat dit afbreuk zou doen aan de deugde
lijkheid of de bruikbaarheid van de ramen. Maar gegeven 
de gelijksoortigheid van het materiaal, dat immers in 
beide gevallen afkomstig is van Kaufmann, geven de door 
appellante bedoelde wijzigingen aan de voorzetramen niet 
voldoende onderscheidend vermogen. 

Ducana-Nederland N.V. te Geldermalsen, c.s., appel
lanten, procureur Mr A. F. Leeman, 

tegen 
Firma Van den Brink en Thuys te Laren, c.s., geïnti-

meerden, procureur Mr P. J. Willems. 

a) President Arrondissements-Rechtbank te Amster
dam, 20 december 1966 (Mr U. W. H. Stheeman). 

De President, enz. 
Overwegende dat de gevoegde partij, verder te noemen 

Kaufmann, tegenover die van de dagvaarding een voor
stelling van zaken heeft gegeven waarbij gedaagden, ver
der van den Brink te noemen, zich hebben aangesloten, 
welke luidt, kort samengevat, als volgt: 

dat in november 1959 de toenmalige verkoopleider van 
Kaufmann, Robert Smith, naar Nederland en de rechts
voorganger van de eerste eiseres, Busé, is gekomen met 
een monsterraam; dat het hier geldt een raam, dat is een 
eindproduct van Kaufmann, waarvan het staf- en profiel
materiaal is vervaardigd door de met haar nauw gelieerde 
International Aluminium Corp. te Detroit; dat de een 
zowel als de ander voor zijn product het merk KCo in 
geding bezigt; 
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dat Busé van Kaufmann toestemming verkreeg om voor 
de Nederlandse markt het monster na te maken door as
semblage van het te importeren staf- en profielmateriaal; 

dat dit materiaal bij import steeds was voorzien van 
het daarin door de fabrikant ingebrachte merk KCo; 

dat tot dusver Busé respectievelijk Ducana wel feitelijk 
de enige importeur was doch niet krachtens exclusief 
recht; 

dat aldus Busé respectievelijk Ducana in Nederland 
dat merk slechts met toestemming van en voor Kaufmann 
heeft gebruikt; 

dat derhalve integendeel Ducana door het merk te ge
bruiken voor goederen vervaardigd van ander dan van 
Kaufmann (Internationaal Aluminium Corp) afkomstig 
materiaal zich schuldig maakt aan schending van het 
merk van Kaufmann; 

O. dat eiseressen tegenover die voorstelling van zaken, 
welke het in waarschijnlijkheid verre wint van de hunne, 
slechts een ontwijkend antwoord hebben gegeven, zodat 
Wij voorshands het wettelijk vermoeden van eerst-gebruik 
van het meergemelde merk ten gunste van eiseressen ge
noegzaam ontzenuwd achten; 

O. dat voorts van den Brink alle de aantijgingen vervat 
in punt 7 der dagvaarding met stelligheid van de hand 
heeft gewezen, en eiseressen daarop in het geheel niets 
daarvan hebben waargemaakt; 

O. dat Wij derhalve de gevraagde voorzieningen bij ge
breke van feitelijke grondslag van de vordering zullen 
weigeren; enz. 

b) Het Hof, enz. 

Ten aanzien van de feiten: 
O. dat het Hof verwijst naar de processtukken van 

beide instanties, waarvan de inhoud als hier ingelast moet 
worden beschouwd en waaraan het volgende wordt ont
leend: 

Bij exploit van 2 december 1966 hebben de appellanten 
— hierna ook aan te duiden met Ducana — doen dag
vaarden de geïntimeerden — hierna ook te noemen: Van 
den Brink & Thuys — opdat de President van de Recht
bank te Amsterdam, rechtdoende in kort geding, bij von
nis uitvoerbaar bij voorraad aan geïntimeerden zou 
bevelen: 

1. om onverwijld ieder gebruik van de merken 
KCo. en Alucano te staken in de landen: Nederland, 
België, Frankrijk, Duitsland en Engeland, voor wat 
betreft de door eiseres sub 1 gefabriceerde produc
ten, althans voor hieraan gelijksoortige producten 
alsook voor aluminium staf- en profielmateriaal, zo
als dit door eiseres sub 2 gekocht en verder verhan
deld wordt; 

2. onverwijld te staken de fabricage van en/of de 
handel in aluminium voorzetramen, die qua uiterlijk 
en constructiemethoden zo gelijk of nagenoeg gelijk 
zijn aan de door eiseres sub 1 vervaardigde voorzet
ramen, dat daardoor bij het kopend publiek verwar
ring ontstaat of valt te duchten omtrent de herkomst, 
althans 

onverwijld te staken elk gebruik van de door 
eiseres sub 1 gebruikte vorm en constructiemethoden 
van voorzetramen en de verkoop van voorzetramen, 
welke als een copie of namaak van de door eiseres 
sub 1 gefabriceerde en/of in de handel gebrachte 
voorzetramen zijn aan te merken; 

3. achterwege te laten het benaderen of doen be
naderen van Ducana-dealers in Nederland of van de 
buitenlandse afnemers van eiseres sub 2, voorzover 
dit benaderen geschiedt onder het verstrekken van 
onware mededelingen en/of met het oogmerk die 
dealers of buitenlandse afnemers hun relatie met 
eiseres sub 1 of sub 2 te verbreken; 

4. onverwijld te verbreken de relatie met Inter
national Aluminium Inc. en Kaufmann Window and 
Door Corporation, beide gevestigd te Detroit U.S.A. 
en de daarmede verbonden dochtermaatschappijen 
in U.S.A. en Canada, voor wat betreft het kopen en 
afnemen, of het daarbij bemiddeling verlenen, van 
aluminium staf- en profielmateriaal en overige alu
minium producten en onderdelen voorzien van het 
merk KCo. 

alles op verbeurte van een dadelijk opeisbare dwang
som van f 10.000,— voor iedere dag, waarmede gedaag
den nalatig zijn of handelen in strijd met, hetzij geheel 
hetzij gedeeltelijk, een of meerdere in deze te geven be
velen; enz. 

In rechte: 
Overwegende dat de eerste vier door Ducana aange

voerde grieven als volgt luiden: 
1. ten onrechte heeft de President de vier gevraagde 

voorzieningen alle geweigerd; 
2. ten onrechte heeft de President het eerst-gebruik 

van het merk KCo ten gunste van Ducana-Nederland 
N.V. ten aanzien van de door laatstgenoemde in de han
del gebrachte aluminium producten zoals voorzetramen, 
deuren, zonneschermen, windschermen, wanden, luifels 
en raamhorren niet aangenomen; 

3. ten onrechte heeft de President nagelaten te moti
veren, waarom het onder 2 van het petitum der inlei
dende dagvaarding gevorderde geweigerd moest worden, 
althans heeft de President ten onrechte de daar gevraagde 
voorziening geweigerd; 

4. ten onrechte heeft de President geweigerd de bij de 
inleidende dagvaarding onder 3 gevorderde voorziening 
te geven; 

O. dat in hoger beroep, mede door de in het geding 
gebrachte stukken, het volgende is komen vast te staan: 

dat J. H. Busé Sr., handelende onder de naam Ducana, 
door Kaufmann gefabriceerd aluminium staf- en profiel
materiaal in Nederland importeerde sedert 1959, aanvan
kelijk als eenmanszaak; dat hij ter voortzetting van de 
zaken met zijn zoon J. A. Busé Jr. oprichtte de naam
loze vennootschap N.V. J. H. Busé Industrie- en Han
delsonderneming, welke vennootschap op haar beurt ter 
voortzetting van haar tot nog toe gedreven zaken op 
30 juni 1964 oprichtte de naamloze vennootschap Ducana-
Nederland N.V., één der beide appellanten; dat sedert 
deze omzetting Ducana-Nederland N.V. optrad als impor-
trice van bedoeld staf- en profielmateriaal; 

dat dit materiaal op afstanden van ongeveer 30 cm 
door middel van inpersing was voorzien door Kaufmann 
van het merk KCo, wat een afkorting is van Kaufmann 
Corporation, welk merk in de Verenigde Staten van 
Amerika op 28 maart 1950 is ingeschreven op naam van 
Kaufmann onder nummer 523040 in de registers van het 
„Patent Office" van de U.S.A. voor voorzetramen en 
dergelijke van aluminium vervaardigde zaken; 

dat dit staf- en profielmateriaal door Busé, later door 
Ducana-Nederland N.V., waarvan Busé een der direc
teuren is, op maat werd gezaagd naar gelang de maten 
van voor de klanten van Busé, respectievelijk Ducana-
Nederland N.V. bestemde aluminium voorzetramen, 
waarna deze op maat gezaagde profielen e.d. op eenvou
dige wijze met een met de hand bediende machine in 
elkaar werden gezet tot een voorzetraam, waarin dan 
tevens een ruit werd aangebracht; 

dat ook het gereed gekomen voorzetraam het inge
perste merk KCo droeg, nu dat immers door Kaufmann 
reeds was aangebracht op het voor de vervaardiging van 
het raam gebezigde materiaal; 

dat J. H. Busé op 25 april 1963 inschrijving in het 
Merkenregister heeft verzocht van het merk KCo, welke 
inschrijving heeft plaats gevonden op 2 juli 1963; 
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dat deze inschrijving in verband met de omzetting in de 
naamloze vennootschap Ducana-Nederland N.V. is ver
nieuwd op 24 augustus 1966, een en ander buiten Kauf-
mann om; dat in November 1966 de relatie tussen Kauf-
mann en Ducana is verbroken door Kaufmann, waarna 
door deze een nieuwe importeur van vorenbedoelde mate
rialen is aangesteld, namelijk de firma Van den Brink & 
Thuys te Laren, de geïntimeerde sub 1; 

O. dat, ook al moge de hiervoren vermelde inschrijving 
van het merk KCo in het Merkenregister, respectievelijk 
de vernieuwing van die inschrijving, een vermoeden schep
pen dat Busé, respectievelijk Ducana de eerste gebruiker 
van het merk is, dit niet wegneemt dat voorshands moet 
worden aangenomen dat Kaufmann hier te lande de eerste 
gebruiker is, gelet op de hiervoren vermelde inschrijving 
van het merk KCo ten name van Kaufmann op 28 maart 
1950 in U.S.A. en op het importeren door Busé, later 
door Ducana, van de aluminium materialen waarin het 
merk KCo reeds geperst was, en waarvan Busé, respec
tievelijk Ducana op eenvoudige wijze voorzetramen e.d. 
vervaardigde; 

dat Kaufmann voorshands dus ook voor het gerede 
product als eerste gebruiker van het merk KCo hier te 
lande moet worden aangemerkt en dat het recht op dat 
merk in Nederland aan Kaufmann toekomt; 

dat ook niet is gebleken dat Ducana recht zou hebben 
in België, Frankrijk, Duitsland en Engeland op het merk 
KCo, en evenmin dat zij waar dan ook recht zou hebben 
op het merk Alucano; 

dat dus de in de inleidende dagvaarding onder 1 ver
melde vordering terecht is afgewezen en de tweede grief 
ongegrond is; 

O. dat, naast de hiervoren als vaststaand vermelde 
feiten, in hoger beroep ook het volgende is komen vast 
te staan, mede door de in het geding gebrachte stukken: 

dat in november 1966 de relatie van Kaufmann met 
Ducana door Kaufmann is verbroken op grond dat Du
cana het merk KCo gebruikte voor andere dan van Kauf
mann afkomstige aluminium materialen, naar vorm en 
afmeting practisch gelijk aan die, welke van Kaufmann 
afkomstig zijn, tot welk gebruik Ducana, zoals uit het 
hiervoren overwogene blijkt, het recht niet heeft, zodat 
zij sedertdien van Kaufmann geen materialen meer ont
vangt; 

dat Kaufmann een nieuwe importeur heeft aangesteld 
van vorenbedoelde materialen, namelijk de firma Van 
den Brink & Thuys, de geïntimeerde sub 1, die van de van 
Kaufmann afkomstige aluminium profielen en dergelijke 
voorzetramen doet maken door P. Baylé te Laren, waarna 
genoemde firma aan hare klanten aflevert de gereed ge
komen voorzetramen, welke — ook wat betreft de wijze 
waarop de op maat gezaagde profielen en dergelijke tot 
een voorzetraam in elkaar worden gezet — soortgelijk 
zijn aan die welke vóór november 1966 door Ducana 
en haar voorgangers in de handel worden gebracht na 
door haar vervaardigd te zijn van door Kaufmann ge
leverde aluminium materialen; 

dat bij gelegenheid van de pleidooien aan het Hof zijn 
getoond twee kleine rechthoekige modellen van bedoelde 
voorzetramen, vervaardigd van de eerder genoemde alu
minium materialen, het ene model gemaakt zoals de voor
zetramen door of voor de firma Van den Brink & Thuys 
worden vervaardigd en in de handel gebracht en het 
andere model, zoals de voorzetramen vroeger, vóór de 
breuk tussen Ducana en Kaufmann, door Ducana werden 
vervaardigd en in de handel gebracht; 

dat deze beide modellen tot in de kleinste details over
eenkomen, hetgeen zijn verklaring vindt in het gebruik 
van gelijksoortig, ook naar vorm en afmetingen, immers 
van Kaufmann afkomstig aluminium materiaal, terwijl de 
uiterlijke verschijning der voorzetramen in hoofdzaak 
wordt bepaald door de vorm en de afmetingen — be

houdens natuurlijk de lengte die van geval tot geval ver
schillend is naar de behoeften van de klanten — van door 
Kaufmann vervaardigd en in Nederland ingevoerd alu
minium staf- en profielmateriaal; 

O. dat uit al hetgeen hiervoren is overwogen blijkt, dat 
er geen sprake is van het namaken of copiëren van alumi
nium voorzetramen, vervaardigd of in de handel gebracht 
door Ducana; 

O. dat door Ducana is gesteld dat het ventilatieschuifje 
dat aan de voorzetramen wordt aangebracht en dat aan de 
beide hiervoren bedoelde modellen voorkomt, een onder
deel is dat iets oorspronkelijks is van Ducana, immers 
door Busé indertijd is ontworpen, in welk opzicht even
wel door Van den Brink & Thuys en door Kaufmann is 
gesteld dat ook dat ventilatieschuifje van Kaufmann af
komstig is en dat dit niet door Busé of door Ducana is 
ontworpen; 

dat door de in het geding gebrachte bescheiden voorals
nog voldoende is aangetoond, dat het ventilatieschuifje 
van Kaufmann afkomstig is; 

dat trouwens, ook al zou het ventilatieschuifje ontwor
pen zijn door Busé, respectievelijk door Ducana-Neder
land N.V., dan toch niet gezegd zou kunnen worden, dat 
dat schuifje aan de voorzetramen een voldoende onder
scheidend vermogen verleent, zodat het beweerdelijke na
maken of copiëren van de vroeger door Ducana ver
vaardigde en in de handel gebrachte voorzetramen niet op 
de aanwezigheid van bedoeld schuifje in door Van den 
Brink & Thuys of door Baylé vervaardigde en in de han
del gebrachte voorzetramen gegrond kan zijn; 

O. dat Ducana zich nog wel er op heeft beroepen, dat 
de voorzetramen op andere wijze geconstrueerd kunnen 
worden dan zij vroeger deed en zoals de firma Van den 
Brink & Thuys, respectievelijk Baylé, dit thans doet, en 
dat met name de verbindingen tussen de onderdelen in de 
hoeken van het raam en het metalen knevelt je op andere 
wijze gemaakt zouden kunnen worden, waarbij voor het 
uiterlijk aanzien der ramen van betekenis zijnde veran
deringen in de constructie tot stand zouden komen zonder 
dat dit afbreuk zou doen aan de deugdelijkheid of aan 
de bruikbaarheid van de ramen; 

dat echter, gegeven de gelijksoortigheid van het mate
riaal, dat immers in beide gevallen afkomstig is van Kauf
mann, niet gezegd kan worden dat door de verbindingen 
tussen de onderdelen in de hoeken van het raam en door 
het metalen knevelt je aan de voorzetramen een voldoende 
onderscheidend vermogen wordt gegeven; 

dat dus aan deze opmerking van Ducana moet worden 
voorbijgegaan; 

O. dat derhalve het hiervoren overwogene medebrengt, 
dat de onder 2 van de inleidende dagvaarding vermelde 
vordering van Ducana terecht is afgewezen en dat de 
derde grief ongegrond is; 

O. dat de feiten welke door de appellanten zijn ten 
grondslag gelegd aan de onder 3 van de inleidende dag
vaarding vermelde vordering niet alleen niet zijn komen 
vast te staan, doch door de appellanten zelfs niet zijn aan
nemelijk gemaakt, zodat ook deze vordering terecht niet 
is toegewezen en ook de vierde grief ongegrond is; 

O. dat de vijfde grief betrekking heeft op de afwijzing 
van de onder 4 van de inleidende dagvaarding voor
komende vordering, doch deze vordering niet meer voor
komt in de in hoger beroep uitgebrachte dagvaarding, 
terwijl bij de gehouden pleidooien is gebleken dat de ap
pellanten deze vordering niet langer wensen te handhaven, 
zodat behandeling van deze grief achterwege kan blijven; 

O. dat onder deze omstandigheden aan de eerste grief 
geen zelfstandige betekenis toekomt; enz. 



16 mei 1969 BIJBLAD INDUSTRIËLE EIGENDOM, Nr 5 Blz. 161 

Nr 57. Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, 
5 september 1967 (NJ. 1968, nr 212). 

(Batavier) 

President: Mr W. H. Ariëns; 
Raden: Mrs Jhr P. L. E. van der Maesen de Sombreff 

en W. de Vries. 

(ouder merk) 

Art. 3, lid 1 i.v.m. art. 10, lid 1 Merkenwet. 
Geen overeenstemming in hoofdzaak noch verwarring-

wekkende overeenstemming aangenomen tussen de 
woordmerken „Batavier" en „Bavaria" voor bier of de 
beeldmerken, waarvan deze woorden deel uitmaken. 

Bierbrouwerij Bavaria N.V. te Lieshout, appellante, 
procureur Mr L. M. M. Nijst, 

tegen 
Bierbrouwerij „De Drie Hoefijzers" te Breda, geïnti-

meerde, procureur Mr C. M. van Leeuwen, advocaat Mr 
J. A. van Arkel. 

Het Hof, enz. 
Verwijzend naar hetgeen dienaangaande is overwogen 

in het vonnis van de President van de Arrondissements-
Rechtbank te Breda, op 14 maart 1967 tussen partijen in 
deze zaak, in kort geding, gewezen; 

Overwegende dat de feiten, kort samengevat en voor
zover thans van belang, op het navolgende neerkomen; 

De appellante daagde de geïntimeerde voor genoemde 
president ter verkrijging, in kort geding, van een ver
oordeling tot staking van het gebruik, voor de waar bier, 

van het woordmerk „Batavier" en van het in de dagvaar
ding omschreven beeldmerk (in hoofdzaak bestaande uit 
het woord „Batavier") of van enig ander merk dat in 
hoofdzaak overeenstemt met het merk „Bavaria" van 
appellante. Appellante stelde dat zij rechthebbende is op 
het woordmerk „Bavaria" voor bier, alsook op een 
beeldmerk, in hoofdzaak bestaande uit een combinatie van 
het woord „Bavaria" en een daarboven geplaatste vrou
wenfiguur; dat de geïntimeerde sedert kort bier in de 
handel brengt onder het woordmerk „Batavier" en daarbij 
tevens een beeldmerk gebruikt in hoofdzaak bestaande uit 
het woord „Batavier" en een daarboven geplaatst mannen
figuur; dat deze merken met die van appellante in hoofd
zaak overeenstemmen, zodat vrees voor verwarring be
staat; dat zij, appellante, belang heeft bij een onverwijlde 
veroordeling van geïntimeerde tot staking van het gebruik 
der gewraakte merken. 

De geïntimeerde betwistte niet dat appellante recht
hebbende was op woord- en beeldmerk „Bavaria" en dat 
zijzelf bier in de handel bracht onder de gewraakte mer
ken, maar betwistte de beweerde overeenstemming in 
hoofdzaak, zodat voor toewijzing der vordering volgens 
haar geen aanleiding bestond. 

Bij zijn voormeld vonnis heeft de president de eis ont
zegd na te hebben overwogen: 

„dat naar Ons voorlopig oordeel de beeldmerken 
van eiseres bestaande in een wapenschild in kleur 
(voor pilsener bier in groen met witte band en voor 
dortmunder bier in rood met witte band) met op de 
daarin voorkomende witte band het woord Bavaria 
in zwart, dit schild gekroond door een met goud 
versierde kleine zwarte ovaal, waarin een vrouwen
figuurtje, alles op een witte, goudgerande, langwer
pig afgeronde ondergrond, waarop onder meer de 
woorden Pilsener bier, aanmerkelijk verschillen van 
het beeldmerk van gedaagde voor Pilsener bier, be
staande uit een grote rode, goudgerande cirkel op 
een zwarte vierkante achtergrond met in die cirkel 
een relatief grote goud en witversierde „Batavier" 
met daaronder in witte letters dat woord en onder 
meer de aanduiding „Pilsener"; 

„dat dit verschil naar Ons voorlopig oordeel der
mate groot is, dat ten aanzien van het niet deskundig 
en onnauwkeurig toeziend kopend publiek, zowel 
wanneer de beide merken tegelijk als indien zij 
afzonderlijk worden aangeboden, redelijkerwijs geen 
vrees voor verwarring omtrent de herkomst der on
der het merk verkochte waar kan bestaan; 

„dat naar Ons voorlopig oordeel de woordmerken 
Bavaria en Batavier op zichzelf beschouwd enige 
verwantschap in het woordbeeld vertonen, immers 
wat de klank betreft een gelijke aanvangslettergreep 
hebben en in de tweede en derde lettergreep ten dele 
gelijke klinkers bezitten, zij het dat er verschil van 
klemtoon en uitgang is; 

„dat echter het woord Bavaria, waarvan de aard
rijkskundige betekenis bij het voormelde publiek niet 
algemeen bekend verondersteld mag worden, als 
biermerk algemene bekendheid geniet, terwijl ander
zijds het woord Batavier voor het genoemde publiek 
een algemeen bekend historisch begrip vertegen
woordigt, hetgeen tengevolge heeft, dat een verwar
ring van beide woorden, ondanks de voormelde taal
kundige verwantschap, naar Ons voorlopig oordeel 
niet te verwachten is; 

„dat in casu zulks te meer klemt nu die beide 
woorden in totaal verschillende beeldmerken zijn 
opgenomen, waardoor het geheel naar Ons voorlopig 
oordeel niet als overeenstemmend in hoofdzaak 
kan worden beschouwd; 
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„dat bovendien naar Ons voorlopig oordeel bier 
een artikel is, waarbij de gebruikers waarde plegen 
te hechten aan de herkomst in verband met bepaalde, 
al dan niet gewaardeerde en al dan niet vermeende 
variaties in smaak en voorkomen, hetgeen ook voor 
het voormelde publiek een reden zal vormen be
paaldelijk naar bier van een gewenste herkomst om 
te zien, hetgeen naar Ons voorlopig oordeel verwar
ring te minder waarschijnlijk maakt"; enz. 

TEN AANZIEN VAN HET RECHT: 

Overwegende dat het Hof met de president voorshands 
van mening is dat weliswaar de woordmerken „Bavaria" 
en „Batavier" op zich zelf beschouwd enige verwantschap 
in woordbeeld vertonen, doch desniettegenstaande een 
verwarring van beide woorden — en daarmede van de 
onder die woordmerken verhandelde waar — niet te ver
wachten is; 

dat aan de argumentatie in het beroepen vonnis kan 
worden toegevoegd dat naar 's Hofs oordeel ook het 
verschil in beklemtoning (in „Bavaria" op de tweede let
tergreep, en derhalve op een a-klank, in „Batavier" op 
de derde, en derhalve op een ie-klank) de aanwezige ver
wantschap in woordbeeld geheel op de achtergrond 
dringt; 

O. dat aan een en ander niet afdoet dat, zoals de appel
lante stelt, de huisvrouw in de supermarkt of bij de krui
denier het Batavierbier aantreft op dezelfde plaats waar 
voorheen het Bavaria-bier, tegen dezelfde prijs, verkrijg
baar was; 

O. dat met betrekking tot de beeldmerken de over
wegingen van de president eveneens worden overge
nomen, waaruit volgt dat ook te dien aanzien, naar de 
voorlopige zienswijze van het Hof, verwarring niet te 
duchten is; 

O. dat hetgeen de appellante nog heeft aangevoerd 
tegen het in het vonnis aangaande de herkomst van bier 
overwogene opkomt tegen een ten overvloede gegeven 
overweging, en mitsdien buiten beschouwing kan blijven 
nu uit het vorenoverwogene de gegrondheid van appel
lante's grief voortvloeit; 

RECHTDOENDE IN NAAM DER KONINGIN: 

Bevestigt het vonnis, waarvan beroep; 
Veroordeelt de appellante in de kosten van het geding 

in hoger beroep, aan de zijde van de geïntimeerde ge
vallen, deze kosten tot op de uitspraak van dit arrest 
begroot op f 678,80, waaronder f 28,80 ter zake van om
zetbelasting. Enz. 

Nr 58. Gerechtshof te 's-Gravenhage, Derde Kamer, 
27 september 1967. 

(STAR STELLA met afb.) 

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

Art. 4bis, lid 3, Merkenwet. 

Rechtbank: 
Tot de essentiële kenmerken van een merk is in de 

eerste plaats te rekenen de vermelding van naam en plaats 
van vestiging van de gebruiker van dat merk. 

Nu deze in het geweigerde merk duidelijk voorkomen, 
bevat het merk van verzoekster essentiële kenmerken, die 
het duidelijk mderscheiden van de tegengehouden mer
ken. 

Geen overeenstemming in hoofdzaak, geen gevaar voor 
verwarring omtrent herkomst. Inschrijving bevolen. 

Hof: Deze motivering is onjuist, de beslissing is echter 
juist. 

Het Bureau voor de industriële eigendom te 's-Graven
hage, appellant, gemachtigde Mr E. van Weel, 

tegen 

de vennootschap naar Italiaans recht Gaetano Giurlani 
(soc. in nome collettivo) te Lucca, Italië, geïntimeerde, 
gemachtigde Mr R. Laret. 

nr 281.445 internationaal 
(inschrijving bevolen) 

nr 28 961 nat. 
(oudere inschrijving) 

STELLAVIT 
nr 80 087 nat. 

(oudere inschrijving) 

NOVISTELLA 
nr 80 090 nat. 

(oudere inschrijving) 

STELLADERM 
nr 126 385 nat. 

(oudere inschrijving) 
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3 P\ 

STAR BRAND 
SPECIAL GHEE SUBSTITUTE 

MADE IN HOLLAND 
nr 122 970 nat. 

(oudere inschrijving) 

a) Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, Eerste 
Kamer, 2 december 1966. 

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

De Rechtbank, enz. 
Overwegende, dat verzoekster zich bezwaard acht door 

de weigering van het Bureau om het ten name van ver
zoekster bij het Bureau International te Genève onder 
nummer 281.445 ingeschreven merk voor de waar „huile 
d'olive" in het daartoe bestemde openbare register in te 
schrijven, welke weigering het Bureau heeft gegrond op 
overeenstemming in hoofdzaak van verzoeksters merk 
met een aantal merken, ingeschreven voor dezelfde soort 
van waren, althans zodanige overeenstemming, dat bij het 
publiek verwarring omtrent de herkomst der waren zou 
kunnen ontstaan; 

O., dat het Bureau van de oorspronkelijk tegengehou
den merken bij de mondelinge behandeling de merken 
ingeschreven onder de nummers 78109 en 96147 heeft 
laten vallen en thans nog zijn weigering heeft staande 
gehouden op grond van de ingeschreven merken no 
28961 „ster" en „ster" met afbeelding van een door een 
zwevende vrouwenfiguur gedragen ster, no 80087 „stel-
lavit", no 80090 „novistella", no 126385 „stelladerm" en 
no 122970 „star brand" met afbeelding van onder meer 
een ster, al welke merken zijn ingeschreven voor, althans 
onder meer voor, soortgelijke waren als olijfolie; 

dat blijkens de mondelinge toelichting het bezwaar van 
het Bureau zich richt tegen het voorkomen in het gewei
gerde merk van afbeeldingen van een ster en de woorden 
„star" en „stella", welke afbeeldingen en woorden het 
Bureau als essentiële kenmerken van het geweigerde merk 
beschouwt; 

O., dat bij de Merkenwet wordt geregeld de bescher
ming van een merk, gebruikt ter onderscheiding van 
iemands fabrieks- of handelswaren van die van anderen; 

dat mitsdien tot de essentiële kenmerken van een merk 
in de eerste plaats is te rekenen de vermelding van naam 
en plaats van vestiging van de gebruiker van dat merk; 

O., dat het geweigerde merk is de afbeelding van een 
in dubbel uitgevoerd etiket, waarop — naast de woor
den „star" en „stella" en telkens de afbeelding van een 
ster — onder meer voorkomen banderolies met telkens 
daarop de naam van verzoekster en telkens daaronder de 
plaats van vestiging van verzoekster, een en ander in dui
delijke letters in het centrale deel van het etiket; 

dat bovendien in de afgebeelde ster telkens op duide
lijke wijze zijn afgedrukt de letters G G, zijnde kennelijk 
de initialen van de naam van verzoekster; 

dat mitsdien het merk van verzoekster, in zijn geheel 
beschouwd, essentiële kenmerken bevat, die het merk 
duidelijk onderscheiden van de tegengehouden merken, 
zodat noch overeenstemming in hoofdzaak met die mer
ken aanwezig is, noch gevaar voor verwarring omtrent de 
herkomst der waren te duchten is; enz. 

b) Appelschrift. 
Geeft eerbiedig te kennen: 
De Directeur van het Bureau voor de Industriële 

Eigendom, gevestigd aan de Badhuisweg 92 te Scheve-
ningen, voor wie als gemachtigde optreedt de waar
nemend directeur Mr E. van Weel; enz. 

dat ter nadere motivering van dit standpunt door de 
Rechtbank is overwogen, dat tot de essentiële kenmerken 
van een merk in de eerste plaats te rekenen zijn de ver
melding van naam en plaats van de gebruiker van dat 
merk; 

dat op grond van deze argumentatie als voornaamste 
kenmerken van het merk waarvan de inschrijving wordt 
verzocht aangenomen zijn de naam van de merkhouder 
Gaetano Giurlano en de plaatsnaam Lucca Italia; 

dat appellant van mening is dat de Arrondissements
rechtbank niet de juiste weg heeft gevolgd bij de vergelij
king van de gevraagde en de tegengehouden merken; 

dat toch een scherp onderscheid gemaakt moet wor
den tussen de merkenrechtelijke relevante delen van een 
etiket waarvan de inschrijving als merk gevraagd wordt 
en de overige bestanddelen, zoals de benaming van het 
produkt, kwaliteitsaanduidingen daarover, de handels
naam, de plaats van de herkomst van het produkt en 
eventueel nog andere in het etiket voorkomende bestand
delen; 

dat als merkenrechtelijk meest relevante deel van het 
etiket naar voren komt het woord „Stella", het enige fan
tasie-element dat in het etiket voorkomt; 

dat de andere in het merk voorkomende elementen zich 
niet lenen voor monopolisering door middel van merken
recht, hetgeen met name ook geldt voor de handelsnaam 
althans in het land van oorsprong en de meeste bij de 
Overeenkomst van Madrid aangesloten landen; 

dat derhalve moet worden aangenomen dat verzoeker 
niet anders beoogd heeft dan merkenrechtelijke bescher
ming te verkrijgen voor het woord „Stella" en voorts nog 
voor de „opmaak van het merk" te weten de opstelling 
en uitvoering van de overige — in het merk voorkomende 
— in het land van oorsprong niet merkenrechtelijk te be
schermen elementen; 

dat in dit licht beschouwd onmiskenbaar overeenstem
ming in hoofdzaak aanwezig is tussen het ter inschrijving 
aangeboden merk en de tegengehouden merken; enz. 

c) Het Hof, enz. 
Overwegende, dat het Hof het bezwaar tegen de moti

vering van de beslissing onderschrijft; 
O., dat de weigering van het Bureau het internationaal 

geregistreerde merk van geïntimeerde in te schrijven is 
gegrond op overeenstemming in hoofdzaak, althans ver-
warringwekkende overeenkomst, van geïntimeerdes merk 
met een aantal merken van anderen, ingeschreven van 
dezelfde soort waren — welke merken zijn vermeld in 
het hierboven overgenomen gedeelte van de beschikking 
der Rechtbank, al welke merken gemeen hebben dat 
„ster" of „stella" in woord en/of beeld daarvan het be
langrijkste onderdeel vormen; 

O., dat het merk van geïntimeerde bestaat uit twee aan 
de lengte-zijden met elkaar verbonden rechthoeken, gro
tendeels zwarte vlakken, waarin tussen diverse andere 
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witte ornamenten op witte gedrapeerde slingers in zwart 
zijn aangebracht de woorden „Olive OU" respectievelijk 
„Olio d'Oliva" en „Gaeteno Giurlani", en in wit op het 
zwarte vlak „Lucca. Italy" respectievelijk „Lucca. Italia", 
— met in het midden van het zwarte vlak een witte ster, 
waarin een zwarte en witte letter G over elkaar heen zijn 
getekend — de zwarte vlakken omringd door een witte 
rand, opgevuld met zwarte geometrische figuurtjes, waar
tussen op de smalle bovenrand in zwarte letters zwart om
lijnd het woord „star" respectievelijk „stella"; 

O., dat het Hof de vraag of dit merk geheel of in hoofd
zaak overeenstemt met de tegengehouden merken, dan 
wel zodanig overeenstemt met eens anders merk of han
delsnaam dat bij het publiek verwarring omtrent de her
komst der waren zou kunnen ontstaan, ontkennend beant
woordt, nu de woorden „star" respectievelijk „stella" een 
zo weinig opvallend onderdeel van het gehele merk vor
men dat zij nauwelijks de aandacht trekken, welke veel
meer wordt gericht op de ornamenten, slingers en woor
den die zich duidelijk op de zwarte midden-vlakken af
tekenen, waarbij de zich in het midden van die zwarte 
vlakken bevindende ster, mede door de daarop afgebeelde 
letters G, in het totale beeld ondergaat; 

O., dat derhalve de Rechtbank terecht de inschrijving 
van het merk heeft bevolen en haar beschikking, zij het 
op andere gronden, moet worden bekrachtigd; enz. 

Nr 59. Gerechtshof te 's-Gravenhage, Derde Kamer, 
28 februari 1968. 
(Kaha met afb.) 

President: Mr A. J. M. van Moorsel; 
Raden: Mrs J. H. C. Slotemaker en R. Prins. 

(nr 287.360 internationaal) 
(geweigerde inschrijving) 

(nr 139.925 nationaal) 
(oudere inschrijving) 

(nr 94.172 nationaal) 
(oudere inschrijving) 

Artikel 4bis, lid 3, aanhef en sub a Merkenwet. 
Nevenstaand beeld/woordmerk KAHA stemt in hoofd

zaak overeen met het merk AHA en met het merk FLIPJE. 
„Conserves alimentaires" zijn soortgelijk aan „vruch

tensappen en jams", alsmede aan „groenten-, vruchten-, 
vlees- en visconserven". 

Rb. bovendien: Het beeld/'woordmerk KAHA stemt in 
hoofdzaak overeen met het merk HAKA. 

De vennootschap naar het recht van de Verenigde 
Arabische Republiek Société Al Nasr de Conserves Ali
mentaires Kaha te Caïro, (Egypte), appellante, ge
machtigde Mr R. Laret, 

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

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

a) Arrondissements-Rechtbank te 's-Gravenhage, Eer
ste Kamer, 5 mei 1967. 

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

De Rechtbank, enz. 
OVERWEGENDE: 

Het op 25 november 1965 ter griffie ingekomen en 
mitsdien tijdig ingediende verzoek strekt tot het bevelen 
van de inschrijving ten name van verzoekster (Kaha Red.) 
van het beeld/woordmerk KAHA (287.360 internationaal). 

Verzoekster heeft onweersproken gesteld, dat op 7 
augustus 1964 te haren name internationaal is inge
schreven onder nr. 287.360 het merk KAHA voor de waren: 
„conserves alimentaires". Een en ander blijkt uit een 
overgelegd Certificat d'Enregistrement. 
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Verzoekster heeft voorts onweersproken gesteld, dat 
gerequestreerde blijkens avis de refus total de protection 
d.d. 28 mei 1965 weigert bovengenoemd merk ten name 
van verzoekster hier te lande in te schrijven; zulks blijkt 
ook uit een overgelegd afschrift van bedoeld avis. 

Tussen partijen is in confesso dat deze weigering is 
gebaseerd op de navolgende merkeninschrijvingen: 
HAKA, nationaal 70598/99 d.d. 30 October 1956 

nationaal 70792/93 d.d. 5 Februari 1957 
nationaal 94172 d.d. 5 October 1948 
ten name van Coöperatieve Vereniging U.A., cen
trale der Nederlandse Verbruikscoöperaties CO-
OP Nederland 

KAHA, nationaal 57. 729 d.d. 2 Maart 1949 ten name van 
N.V. K. H. de Jong's Exporthandel te Hoorn 

KASA, nationaal 91466 d.d. 25 Februari 1948 ten name 
van Eru Kaasfabriek N.V. te Woerden 

FLIPJE, nationaal 110809 d.d. 4 December 1951 
nationaal 67774 d.d. 12 Februari 1955 
ten name van Kon. Maatschappij De Betuwe N.V. 
te Tiel 

AHA, nationaal 139925 d.d. 13 Februari 1961 
nationaal 141442 d.d. 24 Juli 1961 
ten name van Albert Heijn N.V. te Zaandam; 

Van bedoelde inschrijvingen zijn authentieke uittrek
sels overgelegd, waaruit blijkt, dat na te melden merken 
zijn ingeschreven voor na te melden waren, voorzoveel 
ter zake doende: 

HAKA (70598/99, 70792/93) voor busgroenten, vruch
ten in blik, vruchten in flacons, jams, geconserveerde vis
soorten in blik en in flacons, geconserveerde vlezen in 
blik en in flacons, geconserveerde worstsoorten; 

FLIPJE (110809, 67774) voor vruchtensappen, vruch
ten op sap, jams, appelstroop, appelmoes en bessensap; 

AHA (139925) voor groenteconserven, vruchtenconser-
ven, vleesconserven, visconserven en jams. 

Hieruit blijkt dat verzoekster ten onrechte betwist dat 
de merken zijn ingeschreven voor waren van dezelfde 
soort in de zin van de Merkenwet. 

De Rechtbank is van oordeel, dat tussen het geweiger
de merk van verzoekster en de merken HAKA en AHA 
zodanige visuele en auditieve en tussen de merken KAHA 
(van verzoekster) en FLIPJE zodanige visuele overeen
komsten bestaan, dat zij in hoofdzaak overeenstemmen 
in de zin van artikel 10, lid 1, aanhef en sub a der Mer
kenwet. 

Uit het vorenstaande volgt, dat het verzoek moet wor
den afgewezen, zodat de Rechtbank niet meer toekomt 
aan een onderzoek met betrekking tot de merken KAHA 
(57.729) en KASA. Evenmin komt de Rechtbank toe aan 
de subsidiair gestelde gronden. Enz. 

b) Het Hof, enz. 

O., dat appellante, van deze beschikking in beroep 
gekomen, heeft aangevoerd dat de Rechtbank ten on
rechte heeft beslist, dat tussen de merken „KAHA" en 
„AHA" en de merken „KAHA" en „FLIPJE" zodanige over
eenkomst bestaat dat zij in hoofdzaak overeenstemmen 
in de zin van art. 10, lid 1, aanhef en sub a der Merken
wet, daar tussen appellantes merk en alle door het Bureau 
tegengehouden merken geen overeenstemming in hoofd
zaak bestaat, terwijl bovendien de waren waarvoor appel
lantes merk (internationaal) en die waarvoor de tegen
gehouden merken (nationaal) zijn ingeschreven niet 
soortgelijk zijn, en evenmin tussen appellantes merk en 
alle door het Bureau tegengehouden merken zodanige 
overeenstemming bestaat dat bij het publiek verwarring 
omtrent de herkomst der waren zou kunnen ontstaan; 

O., dat echter naar 's Hofs oordeel de Rechtbank te
recht overeenstemming in hoofdzaak tussen appellantes 
merk en het tegengehouden merk „AHA" heeft aange
nomen, nu het merk van appellante in Nederland niet 
anders gelezen en gehoord kan worden dan als „KAHA" 
en deze beide woorden door het grote publiek niet uiteen 
gehouden zullen worden, — en bovendien visueel over
eenstemming in hoofdzaak bestaat tussen appellantes 
merk als beeldmerk en het tegengehouden merk van de 
maatschappij „De Betuwe", nu het figuurtje van Flipje 
en het door appellante gepresenteerde poppetje door het 
oppervlakkig waarnemende grote publiek, waarvoor de 
waren van partijen bestemd zijn, gemakkelijk verward 
kunnen worden; 

O., dat voorts „conserves alimentaires" soortgelijk zijn 
aan vruchtensappen en jams, alsmede aan groenten-, 
vruchten-, vlees- en visconserven, ter onderscheiding van 
welke waren de tegengehouden merken zijn ingeschreven; 

O., dat mitsdien de beschikking moet worden bekrach
tigd; enz. 

Nr 60. Gerechtshof te 's-Gravenhage, Derde Kamer, 
28 februari 1968. 
(Kaha met afb.) 

President: Mr A. J. M. van Moorsel; 
Raden: Mrs J. H. C. Slotemaker en R. Prins. 

(nr 287.362 internationaal) 
(geweigerde inschrijving) 

Artikel 4bis, lid 3, aanhef en sub a Merkenwet. 
Bovenstaand woord/beeldmerk Kaha stemt in hoofd

zaak overeen met het merk HAKA en met het woord/ beeld
merk Flipje. 

„Jus et autres produits utilisés pour la préparation de 
sirop" zijn soortgelijk aan siropen en vruchtensappen. 

De vennootschap naar het recht van de Verenigde Ara
bische Republiek Société Al Nasr de Conserves Alimen
taires Kaha te Caïro (Egypte), appellante, gemachtigde 
Mr R. Laret, 

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

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

De Rechtbank en het Hof geven in hun beschikkingen 
ten aanzien van de internationale inschrijving nr 287.362 
dezelfde motivering als in hun hiervoor opgenomen be
schikkingen over de internationale inschrijving nr 
287.360. 
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Nr 61. Arrondissements-Rechtbank te 's-Gravenhage, 
Eerste Kamer, 22 november 1968. 

(Hansen Rum) 

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

R. R. Portheine. 

HANNES 

J te tMtM rifciihiWirWfr '-' 

, . • ' . . . , . . _ . . . . - • • • • K j r . - j y j -

(nr 109.189 nationaal) 
(ouder merk) 

Art. 4bis, lid 3 Merkenwet. 
Het woordmerk HANSEN RUM stemt voor gelijksoortige 

waren zowel in hoofdzaak als verwarringstichtend over
een met bovenstaand beeldmerk, omdat van laatstge
noemd merk het woord HANNES en van eerstgenoemd 
merk het woord HANSEN het bepalende bestanddeel vormt, 
terwijl die woorden en daarom ook de desbetreffende 
merken zo weinig verschillen, dat het slordig sprekende 
en oppervlakkig luisterende en waarnemende publiek de 
merken niet voldoende zal onderscheiden, resp. zich zal 
vergissen in de herkomst van de waren. 

Niet ter zake doet, dat het Bureau wel het woordmerk 
„DER ALTE HANSEN" naast het beeldmerk „HANNES" heeft 
ingeschreven, omdat onderhavige zaak op haar eigen 
merites moet worden beoordeeld. 

H. Hansen Jr. te Flensburg, Bondsrepubliek Duitsland, 
verzoeker, gemachtigde Mr J. A. F. Verzijl, 

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

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

De Rechtbank, enz. 

OVERWEGENDE: 

Het verzoek strekt tot het bevelen van de inschrijving 
van het internationale merk 331.467 (woordmerk Hansen 
Rum) in de registers van het Bureau voor de Industriële 
Eigendom. Het is tijdig ingediend. Het Bureau zelf heeft 
blijkens een overgelegd afschrift van het „Avis de refus 
de protection" de gevraagde inschrijving geweigerd omdat 
tussen verzoekers merk en het merk nr. 109.189, in Ne
derland voor soortgelijke waren ingeschreven, (beeld
merk „Hannes") overeenstemming in hoofdzaak zou be
staan, althans zodanige overeenstemming dat bij het 
publiek verwarring omtrent de herkomst van de waren 
zou kunnen ontstaan. 

Verzoekster heeft niet tegengesproken dat zijn waar 
soortgelijk zou zijn aan die van het tegengehouden merk. 
Hij heeft echter zijn verzoek — aanvankelijk — gegrond 

op de stelling dat tussen de merken geen overeenstem
ming in hoofdzaak bestaat. Bij de mondelinge toelichting 
heeft hij verklaard het verzoekschrift nog te willen aan
vullen met de stelling dat evenmin zodanige overeenstem
ming tussen de merken bestaat dat bij het publiek ver
warring omtrent de herkomst van de waren zou kunnen 
ontstaan. In aanmerking genomen dat het Bureau heeft 
verklaard tegen deze aanvulling geen bezwaar te hebben, 
is de Rechtbank bereid het aldus aangevulde verzoek tot 
uitgangspunt te maken van haar verdere overwegingen. 

Wat nu betreft de overeenstemming tussen de merken: 
Het tegengehouden merk heeft als middelpunt het in op
vallend grote drukletters gestelde woord Hannes, gevolgd 
door het woord Speciaal in kleinere schrijfletters. Daar
omheen bevindt zich een getekende voorstelling (waarop 
een aantal huizen en een rijtuig met paard en koetsier), 
en voorts een aantal in kleine drukletters gestelde woor
den. In dit geheel springt het woord Hannes, mede gezien 
het lettertype en -formaat, dusdanig naar voren dat het 
bepalend is te achten voor de totale indruk van het merk, 
en wel in die mate dat de overige delen van het merk, 
wanneer dit in zijn geheel wordt bezien, daartegenover 
geen of nauwelijks onderscheidend vermogen hebben. 

Van verzoekers merk, het woordmerk Hansen Rum, 
heeft de toevoeging Rum als soortnaam geen aparte on
derscheidende kracht, zodat die kracht gezocht moet 
worden in het woord Hansen. 

Bij vergelijking van de bepalende bestanddelen van de 
beide merken (de woorden Hannes en Hansen) blijkt dat 
deze bestaan uit elk twee lettergrepen, samen tellende 
zes letters, en wel dezelfde letters, waarvan de eerste drie 
in dezelfde volgorde. Deze woorden — en daarom ook 
de betreffende merken — verschillen zo weinig in klank 
en beeld, dat aangenomen moet worden dat het voor een 
belangrijk deel slordig sprekende en oppervlakkig luiste
rende en waarnemende grote publiek, dat de onder deze 
merken verhandelde waren koopt, de merken niet vol
doende zal onderscheiden respectievelijk zich zal ver
gissen in de herkomst van de waren. Daarom bestaat 
overeenstemming in hoofdzaak en moet ook worden 
aangenomen dat bij het publiek, althans bij een belangrijk 
deel daarvan, verwarring omtrent de herkomst van de 
onder die merken verhandelde waren kan ontstaan. 

Verzoeker heeft nog naar voren gebracht dat het woord 
Hannes onderscheidende kracht zou ontlenen aan zijn 
betekenissen van aapjeskoetsier, goedzak en domoor. 
Voor zover deze betekenissen bij het publiek al bekend 
zijn, is dit argument niet van doorslaggevend belang, om
dat die betekenissen in het algemeen niet tot het kopende 
publiek zullen doordringen en het woord Hannes dus in 
het algemeen slechts als beeld of klank zal werken. 

Tenslotte heeft verzoeker nog aangevoerd dat het 
Bureau wel het woordmerk Der alte Hansen heeft inge
schreven naast het beeldmerk „Hannes". Verzoeker 
meent dat, omdat toen geen overeenstemming tussen die 
merken aanwezig werd geacht, die ook tussen de nu be
sproken merken niet geacht kan worden te bestaan. De 
Rechtbank moet echter aan dit betoog voorbij gaan. De 
vraag of de door verzoeker bedoelde merken terecht naast 
elkaar zijn ingeschreven is nu niet aan haar beoordeling 
onderworpen. Zij moet de onderhavige zaak op de eigen 
mérites beoordelen, en gezien wat hierboven is over
wogen moet het verzoek dan worden afgewezen. Enz. 
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Nr 62. Gerechtshof te 's-Gravenhage, Derde Kamer, 
27 maart 1968. 

(Vionell/Vinolia) 
President: Mr A. J. M. van Moorsel; 

Raden: Mrs P. Hazendonk en R. Prins. 

(nr 149.819 nationaal) 
(oudere inschrijving) 

InMVNKUBI 

(nr 154.150 nationaal) 
(oudere inschrijving) 

Art. 10, lid 1, aanhef en onder a Merkenwet. 
Het woordmerk VIONELL voor parfumerieën enz. stemt 

in hoofdzaak overeen met het woordmerk en de woord/ 
beeldmerken VINOLIA. 

C. H. Boehringer Sohn te Ingelheim, Bondsrepubliek 
Duitsland, appellante, gemachtigde Mr R. Laret, 

tegen 
Vinolia N.V. te Schiedam, geïntimeerde, gemachtigde 

Mr E. A. van Nieuwenhoven Helbach. 

a) Arrondissements-Rechtbank te 's-Gravenhage, Eer
ste Kamer, 3 mei 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 requestrante [Vinolia Red.] heeft ge

steld krachtens eerst gebruik hier te lande ter onderschei
ding van de van haar afkomstige waren: zepen, toiletpre

paraten, kosmetische- en schoonheidsmiddelen, hygiëni
sche produkten en preparaten, toiletartikelen en hygië
nische artikelen, rechthebbende te zijn op het woordmerk 
VINOLIA, alsmede op de beeldmerken — welke het woord
merk VINOLIA als kenmerkend bestanddeel bevatten — 
en welke overeenkomstig artikel 5 van de Merkenwet 
nationaal zijn ingeschreven respectievelijk op 1 november 
1963 onder nr. 149.819 en op 23 februari 1965 onder de 
nrs. 154.450 en 154.451; enz. 

O., dat requestrante tijdig de nietigverklaring heeft ver
zocht van de onder nr. 158.463 overeenkomstig artikel 5 
van de Merkenwet op 3 maart 1966 plaatsgevonden heb
bende — en op 2 mei 1966 gepubliceerde — nationale 
inschrijving van het woordmerk VIONELL, ten name van 
gerequestreerde voor de waren „Parfumerieën, cosmetica, 
etherische oliën, zeep, was- en bleekmiddelen, stijfsel en 
stijfselpreparaten voor kosmetische doeleinden, kleurstof
fen voor de was, ontvlekkingsmiddelen, antiroestmidde-
len, reinigings- en polijstmiddelen (behalve voor leer)."; 

O., dat het verzoek door requestrante primair is gegrond 
op de stelling, dat het aangevallen merk in hoofdzaak 
overeenstemt met het woordmerk VINOLIA van reques-
trants en met de het woord VINOLIA bevattende beeld
merken, bij gelijksoortigheid van waren, subsidiair op 
verwarringwekkende overeenstemming als bedoeld in ar
tikel 10, lid 1, sub b van de Merkenwet; 

dat het verzoek voorts is gegrond op de stelling, dat het 
aangevallen woordmerk VIONELL zodanig overeenstemt 
met de handelsnaam van requestrante, dat bij het publiek 
verwarring omtrent de herkomst der waren zou kunnen 
ontstaan; 

O., dat gerequestreerde niet heeft betwist, dat onder de 
merken van requestrante en het aangevallen merk de
zelfde soort van waren worden verhandeld; 

O., dat requestrante met betrekking tot haar primaire 
stelling onder meer heeft betoogd, dat overeenstemming 
in hoofdzaak moet worden aangenomen op grond van 
visuele overeenstemming van het aangevallen merk met 
haar — requestrante's — merk VINOLIA; 

O., dat beide woordmerken uit zeven letters bestaan, 
waarvan vijf gelijk zijn, namelijk: de medeklinkers V, N 
en L en de klinkers I en O, welke medeklinkers en klin
kers bovendien in beide merken in dezelfde — voormelde 
— volgorde zijn geplaatst; 

dat hier nog bij komt dat beide woordmerken aan
vangen met de letter V, gevolgd door een I; 

dat de Rechtbank met requestrante visuele overeen
stemming aanwezig acht en op grond daarvan overeen
stemming in hoofdzaak; dat hieraan niet afdoet het be
toog van gerequestreerde dat het merk van requestrante 
vier en het aangevallen merk drie lettergrepen bevat; 

dat het hiervoren eveneens geldt met betrekking tot de 
woord/beeldmerken van requestrante, nu het woord 
VINOLIA — ook naar het oordeel van de Rechtbank — 
het kenmerkend bestanddeel van die merken uitmaakt; 

dat het verzoek reeds op grond van het vorenover-
wogene voor toewijzing vatbaar is; enz. 

b) Het Hof, enz. 
O., dat appellante zich door deze beschikking gegriefd 

gevoelt omdat volgens haar geen visuele overeenstem
ming, en uit dien hoofde overeenstemming in hoofdzaak, 
tussen het merk van geïntimeerde en dat van appellante 
aanwezig geacht kan worden; 

O., dat het Hof deze grief verwerpt, omdat de merken 
„VINOLIA" en „VIONELL" een sterk visuele gelijkenis ver
tonen en in de herinnering van het publiek, dat de ar
tikelen waarvoor zij gebruikt worden pleegt te kopen, 
niet uit elkaar gehouden zullen worden, -— terwijl auditief 
geen opvallend verschil tussen de merken aanwezig is en 
van verschil in betekenis, nu het fantasienamen betreft, 
geen sprake is; 
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O., dat daarom wel degelijk overeenstemming in 
hoofdzaak tussen de merken bestaat, hetgeen, nu de 
waren die onder die merken worden verhandeld gelijk
soortig zijn, met zich brengt dat terecht de nietigverkla
ring van het merk „VIONELL" is uitgesproken; 

O., dat mitsdien de beschikking, waarvan beroep, moet 
worden bekrachtigd; 

BESCHIKKENDE IN HOGER BEROEP: 

Bekrachtigt de beschikking van de Arrondissements
rechtbank te 's-Gravenhage van 3 mei 1967, waarvan 
beroep. Enz. 

Nr 63. Gerechtshof te 's-Gravenhage, Derde Kamer, 
3 april 1968. 
(Jurkaflex) 

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

Art. 10, lid 1 Merkenwet. 
De woordmerken JURKAFLEX en ENKA-FLEX stemmen 

bij gelijksoortigheid van waren noch in hoofdzaak, noch 
verwarringstichtend overeen. Omdat het onderdeel FLEX, 
dat bij talrijke merken voorkomt, een algemeen bekend 
begrip uitdrukt, wordt het hoofdbestanddeel der merken 
niet door „KAFLEX" gevormd en zal ook de gedachte, dat 
men met seriemerken te doen heeft, niet zo gemakkelijk 
ontstaan. 2) 

Algemene Kunstzijde Unie N.V. te Arnhem, appel
lante, gemachtigde Dr Mr J. A. M. van Staaij, 

tegen 
Jeursen N.V. te Voorschoten, geïntimeerde, gemach

tigde Mr E. C. Kuhn. 

a) Arrondissements-Rechtbank te 's-Gravenhage, Eer
ste Kamer, 22 juni 1967. 

Zie B.I.E. 1968, nr 52, blz. 77. 

b) Het Hof, enz. 

Overwegende, dat appellante als grieven tegen deze 
beschikking heeft aangevoerd: 

1. De Rechtbank elimineert eerst het bestanddeel flex 
om vervolgens via de overweging dat het bestanddeel 
Enka in Nederland grote bekendheid heeft ook het be
standdeel ka weg te werken, waarna vergelijking van de 
dan overgebleven bestanddelen „jur" en „en" uiteraard 
tot de conclusie leidt, dat overeenstemming in hoofdzaak 
niet aanwezig is. Het is echter duidelijk, dat de Rechtbank 
n'en déplaise het tussenzinnetje op blz. 2: „bij beschou
wing van de merken in hun geheel" in haar redengeving 
de door de Hoge Raad verworpen analytische methode 
heeft toegepast. 

2. Het gaat appellante niet zozeer om de uitgang flex, 
maar om de lettergrepen kaflex. 

3. Terecht overweegt de Rechtbank dat het bestand
deel Enka in Nederland grote bekendheid geniet. Ten on
rechte echter, en daarvan maakt appellante een grief, 
schijnt de Rechtbank hieruit echter de conclusie te trek
ken, dat hierdoor het verwarringsgevaar kleiner is ge
worden. 

i) Zie de noot onder de volgende beschikking nr 64, blz. 169 
(Red.). 

E I G E N D O M , Nr 5 16 mei 1969 

4. Ten onrechte heeft de Rechtbank geen aandacht 
besteed aan het argument dat het publiek het kaflex-
merk van appellante kennende zal denken dat een ander 
kaflex-merk gebruikt voor dezelfde warensoort bestemd 
zal zijn voor producten van dezelfde herkomst. 

O., dat bij vergelijking der merken ENKA-FLEX en 
JURKAFLEX blijkt, dat zij weliswaar de twee laatste letter
grepen gemeen hebben, terwijl de eerste lettergreep 
slechts uit twee resp. drie letters bestaat, — doch in deze 
merken het onderdeel - F L E X , dat bij talrijke merken voor
komt, een algemeen bekend begrip uitdrukt, te weten dat 
de waren die onder die merken worden verhandeld flexi
bel, of te wel buigzaam, zijn, — zodat het hoofdbestand
deel dezer merken door ENKA resp. JURKA wordt gevormd, 
en niet, zoals appellante meent door -KAFLEX; 

O., dat het Hof met in achtneming van het voorgaande 
de merken ENKA-FLEX en JURKAFLEX niet in hoofdzaak 
overeenstemmend acht, en voorts — mede door de alge
meen bekende betekenis van het achtervoegsel -flex — 
ook geen zodanige overeenstemming tussen de merken 
aanwezig acht, dat er verwarring omtrent de herkomst 
der waren zal ontstaan; 

O. toch, dat, nu de onderdelen ENKA en JURKA in deze 
merken naar voren springen, de gedachte dat men hier te 
doen zou hebben met merken van eenzelfde serie bij het 
publiek niet zo gemakkelijk zal ontstaan; 

O., dat mitsdien de grieven niet opgaan en de beschik
king, waarvan beroep moet worden bekrachtigd; enz. 

Nr 64. Gerechtshof te 's-Gravenhage, Derde Kamer, 
3 april 1968. 

(Jurkalon) 
President: A. J. M. van Moorsel; 

Raden: Mrs P. Hazendonk en R. Prins. 

Art. 10, lid 1 Merkenwet. 
Hof: Het merk JURKALON heeft met de merken EN-

KALON en VEKALON de twee laatste lettergrepen gemeen, 
hetgeen, nu de eerste lettergreep slechts uit twee, resp. 
drie letters bestaat, het effect heeft, dat deze merken de 
indruk wekken tot een en dezelfde serie te behoren, waar
door bij het publiek verwarring kan ontstaan omtrent de 
herkomst der bovendien soortgelijke onder die merken 
verhandelde waren. Dit effect wordt verhoogd door de 
algemene bekendheid van het merk ENKALON en niet ver
minderd door het feit, dat talrijke merken het achter
voegsel , , -LON" bezitten, omdat dit op zich zelf geen be
tekenis voor het publiek heeft. *) 

Anders Rb. 
Rb. en Hof: De waren „huishoudtextiel en dekens" zijn 

soortgelijk aan de waren „garens en daaruit vervaardigde 
weefsels en kledingstukken". 

Algemene Kunstzijde Unie N.V. te Arnhem, appel
lante, gemachtigde Dr Mr J. A. M. van Staaij, 

tegen 
Jeursen N.V. te Voorschoten, geïntimeerde, gemach

tigde Mr E. C. Kuhn. 

a) Arrondissements-Rechtbank te 's-Gravenhage, Eer
ste Kamer, 22 juni 1967. 

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

De Rechtbank, enz. 
Overwegende, dat requestrante [Aku Red.] tijdig de 

nietigverklaring heeft verzocht van de ten name van ge-
requestreerde hier te lande op 15 augustus 1966 onder 
no. 160.292 voor de waren „huishoudtextiel en dekens" 
plaats gevonden nationale inschrijving van het woordmerk 
„JURKALON"; 
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O., dat het verzoek is gegrond op door requestrante 
beweerde overeenstemming in hoofdzaak (bij gelijksoor
tigheid van waren), althans verwarringwekkende overeen
stemming als bedoeld in art. 10 lid 1 sub b der Merken-
wet, tussen het aangevallen merk en twee eerder — op 
28 october 1948 resp. 14 maart 1956 — hier te lande in
geschreven woordmerken, waarvan het oudste: „ENKALON" 
onder meer is ingeschreven voor de waren „beddegoed, 
tafelgoed, huishoudgoederen, tafelkleden, dekens" en het 
andere: „VEKALON" voor de waren „garens bestaande uit 
een willekeurig percentage katoen gemengd met kunst
matige vezels, alsmede de uit deze garens vervaardigde 
weefsels en kledingstukken"; 

O., dat requestrante onweersproken heeft gesteld, dat 
zij krachtens eerst gebruik hier te lande rechthebbende 
is op haar twee voormelde merken voor (onder meer) de 
hierboven genoemde waren, waarvoor zij zijn ingeschre
ven; 

O., dat — zoals ook niet is betwist — de waren, waar
voor het aangevallen merk is ingeschreven, soortgelijk 
zijn aan de voormelde waren van requestrantes merken; 

O., dat de Rechtbank echter mèt gerequestreerde van 
oordeel is, dat de tussen het aangevallen merk en ieder 
van de twee voormelde merken van requestrante be
staande verschillen voldoende zijn om — bij beschouwing 
van de merken in hun geheel — te voorkomen, dat sprake 
is van overeenstemming in hoofdzaak tussen het aange
vallen merk en requestrantes merken of van een zodanige 
overeenstemming, dat bij het publiek verwarring omtrent 
de herkomst van der partijen waren zou kunnen ontstaan; 

O., dat de Rechtbank daarbij in aanmerking heeft ge
nomen: 

— dat de gemeenschappelijke uitgang LON, die bij 
merken op textielgebied wijst op producten van of met 
kunstvezels, weinig onderscheidend vermogen heeft; 

— dat van de overige — en kenmerkende — bestand
delen der onderhavige merken, ENKA en VEKA bij de mer
ken van requestrante en JURKA bij het merk van gereques
treerde, het bestanddeel ENKA mede ten gevolge van het 
grote aantal (door gerequestreerdes gemachtigde opge
somde) merken van requestrante, waarin ENKA voorkomt, 
in Nederland grote bekendheid heeft als aanduiding voor 
van requestrante afkomstige producten; 

— dat van het aangevallen merk de eerste, uit drie 
letters bestaande, lettergreep (JUR) — die geen enkele 
letter gemeen heeft met de eerste, ieder uit twee letters 
bestaande lettergrepen van requestrantes merken (EN en 
VE) zowel in auditief als in visueel opzicht duidelijk ver
schilt van de eerste lettergrepen van requestrantes merken; 

— dat bovendien bij het aangevallen merk opvalt, dat 
de eerste vier letters het woord „jurk" vormen; 

O., dat het verzoek dus moet worden afgewezen; enz. 

b) Het Hof, enz. 

O., dat appellante als grieven tegen deze beschikking 
heeft aangevoerd: 

1. De Rechtbank heeft, door te overwegen dat de ge
meenschappelijke uitgang lon i.c. weinig onderscheidend 
vermogen heeft en bij de vergelijking der merken de volle 
nadruk te laten vallen op de lettergrepen Jur enerzijds en 
En en Ve anderzijds, een methode toegepast welke de 
facto niet verschilt van de door de Hoge Raad afgewezen 
analytische methode waarbij men de te vergelijken mer
ken in onderdelen splitst, om vervolgens deze onderdelen 
met elkander te vergelijken. 

2. Het gaat appellante niet om de uitgang „lon". Zij 
bestrijdt niet dat vele merken met deze uitgang zijn in
geschreven. Het gaat haar zelfs niet zozeer om de uit
gang „alon", maar meer in het bijzonder om de uitgang 
„kalon" (calon). 

3. Indien men de merken werkelijk reëel in hun geheel 
met elkander vergelijkt, moet men tot de conclusie komen 
dat deze in hoofdzaak dan wel op verwarringwekkende 
wijze met elkander overeenstemmen. 

4. De Rechtbank heeft bij de vergelijking der merken 
de bestanddelen ka geëlimineerd, althans bij de verge
lijking der merken daarmede geen rekening gehouden. 

5. De Rechtbank heeft overwegende, dat het merk 
Enka in Nederland grote bekendheid heeft daaruit klaar
blijkelijk de conclusie getrokken, dat dientengevolge het 
verwarringsgevaar wordt verkleind. Zij gaat daarbij in 
tegen de in jurisprudentie en bij de schrijvers algemeen 
aanvaarde stelling, dat aan het notoir bekende merk een 
grotere rechtsbescherming toekomt. 

6. De Rechtbank heeft onvoldoende gewicht gehecht 
aan het seriemerkargument. Indien A twee merken met 
kalon heeft ingeschreven zal het kopende publiek een 
derde merk met kalon tegenkomende onwillekeurig den
ken, dat dit derde merk behoort tot de serie „kalon" mer
ken waarvan het publiek er reeds enkele kent en mitsdien 
tot de conclusie komen dat de producten welke onder het 
derde „kalon"-merk worden gebracht dezelfde herkomst 
hebben. 

O., dat bij vergelijking der merken ENKALON en VEKA
LON met het merk JURKALON blijkt, dat zij de twee laatste 
lettergrepen gemeen hebben, hetgeen, nu de eerste letter
greep slechts uit twee resp. drie letters bestaat, het effect 
heeft dat deze merken de indruk wekken tot een en de
zelfde serie te behoren, waardoor bij het publiek verwar
ring kan ontstaan omtrent de herkomst der, bovendien 
soortgelijke, waren, die onder deze merken worden in de 
handel gebracht; 

O., dat dit effect wordt verhoogd door de algemene 
bekendheid die het merk ENKALON van appellante bij het 
kopende publiek geniet, waardoor bij dit publiek licht de 
mening zal postvatten dat ook JURKALON een merk van 
appellante is; 

O., dat dit effect niet wordt verminderd door het feit 
dat talrijke merken het achtervoegsel -lon bezitten, dat 
op zichzelf geen betekenis heeft voor het publiek; 

O., dat reeds op deze grond de inschrijving van JUR
KALON ten name van geïntimeerde niet in stand kan blij
ven, zodat een nader onderzoek der grieven achterwege 
kan blijven, en de beschikking der Rechtbank moet wor
den vernietigd; enz. 

1) Overeenstemming in hoofdzaak tussen merken. 
Wanneer men het bij de beoordeling van de overeenstem

ming tussen merken over de daarbij aan te leggen maatstaven 
eens is, wordt het resultaat van die beoordeling bepaald door 
de persoonlijke smaak. En omdat het spreekwoord wil, dat 
over smaak niet valt te twisten, heeft het in het algemeen 
weinig zin om opmerkingen te wijden aan het resultaat waar
toe de Rechter — wederom bij aanvaarding en hantering 
van de juiste maatstaven — in het concrete geval bij zijn 
beoordeling is gekomen. Worden echter door hetzelfde col
lege in dezelfde samenstelling op dezelfde dag in twee zaken 
tussen dezelfde partijen, vertegenwoordigd door dezelfde 
raadslieden, tegengestelde beslissingen gegeven over de over
eenstemming tussen merken, die in beide gevallen op dezelfde 
wijze zijn opgebouwd en in dezelfde mate op elkaar lijken en 
van elkaar afwijken, dan is dat verschijnsel te uitzonderlijk 
om het geheel onbesproken te laten. Want vooral als de 
beide beslissingen op dezelfde dag door hetzelfde college in 
dezelfde samenstelling zijn gegeven, lijkt het vrijwel uitge
sloten, dat het verschil in uitkomst een gevolg is van een 
verschil in smaak en is men geneigd daarvoor een andere 
oorzaak te zoeken. 

Die oorzaak zou kunnen zijn, dat in het geval JURKAFLEX/ 
ENKAFLEX de gemene uitgang „FLEX" een letter meer bevat 
dan de uitgang „LON" in het geval JURKALON/ENKALON en 
dat voorts de uitgang „LON" alleen maar gebruikelijk is, doch 
de uitgang „FLEX" volgens het Hof bovendien een algemeen 
bekend begrip uitdrukt. Daar staat tegenover, dat ook de 
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uitgang „FLEX" reeds door haar veelvuldig voorkomen onder
scheidingskracht mist en onder die omstandigheden moeilijk 
valt in te zien, waarom de rol van de uitgang „FLEX" een 
andere zou zijn dan die van „LON". Natuurlijk: „FLEX heeft 
een letter meer, maar dat die enkele letter meer tot een 
verschillende beoordeling zou moeten leiden, lijkt mij, zelfs 
wanneer men rekening houdt met een verschil in smaak, 
weinig waarschijnlijk en wat de betekenis van de uitgang 
„FLEX" betreft: als merken een uitgang gemeen hebben, die 
een bepaalde algemeen bekende betekenis heeft, dan zullen 
daardoor de verwarringsmogelijkheden eerder vergroot dan 
verkleind worden. Het moet dus wel de grote bekendheid van 
het merk ENKALON zijn geweest, die het Hof tot een ver
schillende beoordeling heeft geleid en zo tonen de beide 
beslissingen tesamen duidelijk aan, dat de grote bekendheid 
van een merk zijn beschermingsomvang kan verruimen. 

Het merkwaardige is overigens, dat aan de bekendheid 
van een merk ook wel een tegengestelde werking wordt toe
gekend op grond van de redenering, dat, naarmate een merk 
bekender is, overeenstemmende merken daarmede minder 
snel zullen worden verward. Aldus redenerende, ziet men 
dan echter over het hoofd, dat het uitblijven van die ver
warring niet de mogelijkheid uitsluit, dat een onjuiste indruk 
ten aanzien van de herkomst der onder de merken verhan
delde waren ontstaat. 

Zie voor een en ander de noot van PETERS in B.I.E. 1965, 
blz. 144 en de daar vermelde rechtspraak, waaraan nog kan 
worden toegevoegd Rb. Utrecht, 9 febr. 1966, B.I.E. 1966, 
nr 79, blz. 269. 

v. N. H. 

Nr 65. Gerechtshof te 's-Gravenhage, Derde Kamer, 
18 december 1968. 

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

Raden: Mrs P. Hazendonk en R. Prins. 

Art. 10, lid 1 Merkenwet. 
Hof: De woordmerken VAKULON en VASALON stemmen 

niet in hoofdzaak overeen, omdat de veel voorkomende 
uitgang „LON" niet of nauwelijks onderscheidende kracht 
heeft en de merken in hun voornaamste bestanddeel vol
doende van elkaar verschillen. Ook zodanige overeen
stemming, dat bij het publiek verwarring omtrent de 
herkomst der waren zou kunnen ontstaan, is niet aan
wezig, nu VAKULON voor het publiek kenbaar zal zijn als 
behorende tot dezelfde groep als het merk AKULON en 
daardoor duidelijk identificeerbaar als merk van appel
lante. 

Anders Rb., die bovendien de waren „textielvezels, 
garens en draden, geweven, niet-geweven en gebreide 
stoffen, kledingstukken, korsetten, bustehouders, kant en 
borduurwerk, band, lint en veters, knopen, drukknopen, 
haken en ogen, spelden en naalden" ten dele soortgelijk 
en overigens verwant achtte aan de waar „onderkleding", 
waarvoor verzoekster op het merk VASALON recht heeft. 

Algemene Kunstzijde Unie N.V. te Arnhem, appel
lante, gemachtigde Dr Mr J. A.M. van Staay, 

tegen 
G. van Wees & Weiss N.V. te Zeist, geïntimeerde, ge

machtigde Mr J. F. A. Verzijl. 

a) Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, Eerste 
Kamer, 15 december 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 registers van 
het Bureau voor de Industriële Eigendom ten name van 

verweerster onder nummer 161.859 (nationaal) van het 
woordmerk VAKULON voor een deel van de ingeschreven 
waren, te weten: textiel vezels, garens en draden, geweven, 
niet-gewezen en gebreide stoffen, kledingstukken, korset
ten, bustehouders, kant en borduurwerk, band, lint en 
veters, knopen, drukknopen, haken en ogen, spelden en 
naalden; 

O., dat verzoekster [Van Wees Red.} daartoe heeft aan
gevoerd, dat zij krachtens eerste gebruik in het Koninkrijk 
rechthebbende is op het merk VASALON voor de waar „on
derkleding", welk merk te haren name is ingeschreven 
in de registers van het Bureau voor de Industriële Eigen
dom onder nummer 139.617 onder dagtekening 2 decem
ber 1960/3 januari 1961; 

dat verzoekster zich door de aangevallen inschrijving 
bezwaard gevoelt op grond, dat tussen haar merk VASALON 
en het merk VAKULON overeenstemming in hoofdzaak be
staat terwijl de voormelde waren van partijen identiek, 
althans soortgelijk zijn, althans tussen de merken zo
danige overeenstemming bestaat dat dientengevolge ver
warring bij het publiek te duchten is; 

O., dat verweerster heeft erkend, dat verzoekster op 
het merk VASALON een ouder recht heeft dan zij op het 
merk VAKULON; 

O., dat verweerster heeft betwist, dat tussen de merken 
VASALON en VAKULON overeenstemming in hoofdzaak, al
thans verwarringwekkende overeenstemming als voren
bedoeld bestaat, aanvoerende dat de gemeenschappelijke 
uitgang -LON zeer veel voorkomt in merken voor allerlei 
soorten waren, waaronder textielprodukten, zodat die uit
gang weinig onderscheidend vermogen heeft en de nadruk 
moet worden gelegd op de voorafgaande bestanddelen 
van de merken, te weten VASA enerzijds en VAKU ander
zijds, waartussen verweerster voldoende verschil aan
wezig acht; 

O., dat de Rechtbank met verzoekster overeenstem
ming in hoofdzaak tussen beide merken aanwezig acht, 
nu beide merken uit drie lettergrepen bestaan en daarvan 
de eerste en de laatste geheel gelijk zijn, terwijl de mid
delste lettergrepen, waarop niet de nadruk valt, uit slechts 
twee letters — telkens een medeklinker gevolgd door een 
klinker — bestaan; 

O., dat verweerster voorts heeft betwist, dat haar waren, 
waarvoor de nietigverklaring wordt gevraagd, identiek, 
althans soortgelijk zijn aan die van verzoekster; 

dat de Rechtbank van oordeel is, dat die waren ten 
dele soortgelijk zijn aan de waar van verzoekster en, voor 
zover dit niet het geval is, zodanig daaraan verwant, dat 
tengevolge van de grote gelijkenis tussen de beide merken 
bij het publiek verwarring omtrent de herkomst van der 
partijen waren zou kunnen ontstaan; enz. 

b) Het Hof, enz. 

O., dat appellante tegen deze beschikking heeft aan
gevoerd, dat er geen overeenstemming in hoofdzaak 
tussen de wederzijdse merken van partijen bestaat en dat 
„onderkleding", waarvoor het merk Vasalon is ingeschre
ven, niet soortgelijk althans nauw verwant is met de 
waren waarvoor de inschrijving van appellantes merk 
Vakulon door de Rechtbank is nietig verklaard; 

O., dat naar 's-Hofs oordeel van de merken Vakulon 
en Vasalon de veel voorkomende uitgang -lon niet of 
nauwelijks onderscheidende kracht heeft, en de merken 
in hun voornaamste bestanddeel, resp. „Vaku" en „Vasa", 
voldoende van elkander verschillen, zodat geen overeen
stemming in hoofdzaak tussen de merken aanwezig is; 

O., dat daarom niet behoeft te worden ingegaan op de 
vraag of de onder de wederzijdse merken verkochte waren 
geheel of gedeeltelijk van dezelfde soort zijn; 

O., dat geïntimeerde in haar inleidende request ook 
nog heeft gesteld, dat althans tussen de merken zodanige 
overeenstemming bestaat dat bij het publiek verwarring 
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omtrent de herkomst der waren zou kunnen ontstaan, — 
doch ook zodanige overeenstemming tussen de merken 
niet bestaat, nu Vakulon voor het publiek kenbaar zal 
zijn als behorende tot dezelfde groep als het merk Akulon, 
en daardoor duidelijk identificeerbaar als merk van appel
lante, — welke associatie niet zal worden opgeroepen 
door het merk Vasalon; 

O., dat derhalve de beslissing der Rechtbank niet in 
stand kan blijven en het verzoek tot nietigverklaring van 
het merk Vakulon moet worden afgewezen; enz. 

Nr 66. Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, 
22 november 1962. 
(N.J. 1963, nr 337) 

President: Mr L. E. H. Rutten; 
Raden: Mrs R. Ch. Schlingemann en Jhr P. L. E. 

van der Maesen de Sombreff. 

Artikel 1401 Burgerlijk Wetboek. 
Pres.: De omstandigheid, dat gedaagde zich heeft laten 

inspireren door de handelwijze van eiseressen en in na
volging van deze zijn producten van een label en op-
naaietiket heeft voorzien, is zonder meer niet onrecht
matig, terwijl ook het enkele feit, dat gedaagde profiteert 
van de propaganda-actie van eiseressen voor het gebruik 
van kapok matrassen, hem niet verweten kan worden. 
De navolging van, althans aanhaking aan de vorenge
noemde handelwijze van eiseressen wordt slechts dan on
rechtmatig, indien dit geschiedt op een onnodig verwar
ringstichtende wijze, met andere woorden, indien de ge
bruikte labels en etiketten onnodig veel gelijken op die, 
waarvan eiseressen zich bedienen. Daarvan is ten aanzien 
van de label geen sprake, doch wel ten aanzien van het 
opnaaietiket, dat wat vorm, grootte, kleur en opmaak 
aangaat zeer wel met die van eiseressen verwisseld kan 
worden en zodoende mede oorzaak zou kunnen worden, 
dat de matrassen van gedaagde aangezien zouden kunnen 
worden voor die van eiseressen. 

Hof: Het gebruik van de aanduiding „Java Keur 
Kapok Matras" op de voorzijde van de door geïntimeerde 
uitgegeven labels naast de aanduiding „Keur-Kapok Ma
tras", die het meest essentiële onderdeel is van het waar-
borgmerk van appellante sub 1, is niet onrechtmatig, om
dat, al moge er sprake zijn van aanhaken aan de door 
appellante sub 1 gebezigde aanduiding, door dat gebruik 
bij het publiek geen verwarring wordt gesticht in die zin, 
dat het daardoor de indruk zal krijgen, dat de van deze 
aanduiding voorziene kapok matrassen onder controle 
hebben gestaan of staan van appellante sub 1, nu noch 
het woord „keur", noch de woorden „kapok matras" 
enige onderscheidende en originele kracht bezitten. 

Stichting Kapok-Bureau te Amsterdam, c.s., appellan
ten, procureur Mr C. M. van Leeuwen, 

tegen 
A. L. J. Koppers te Well, gemeente Bergen (L.) , ge-

intimeerde, procureur Mr C. A. Rutgers. 

a) President Arrondissements-Rechtbank te Roer
mond, 21 juli 1961 (Mr J. E. Delhougne). 

De President, enz. 
Overwegende, dat de eerste grief van eiseressen tegen 

gedaagde is, dat deze in strijd handelt met de Merkenwet, 
omdat de door hem gebruikte labels in grootte, tekst, in
deling, embleem, vorm en gebruikt lettertype zodanige 
overeenstemming vertonen met de als merk ingeschreven 
labels van eiseresse sub 1, dat verwarring bij het kopend 
publiek te duchten is; 

O., dat blijkens de als produktie 5 door eiseressen over
gelegde fotokopie der omschrijving van het merk alleen 
de voorzijde van de label op 8 mei 1959 is ingeschreven 
als Merk, dus niet de aan de binnenzijde van de label 
vermelde inhoud, welke overigens ook niet voor in
schrijving als Merk in aanmerking zou kunnen komen; 

O., dat in het merk van eiseresse sub 1 de woorden 
„Keur Kapok Matras" welke in grote blauwe en zwarte 
letters gedrukt zijn, de blikvangers zijn en een alles over
heersende indruk maken; 

O., dat echter de woorden Kapok en Matras gebruike
lijke soortnamen zijn welke gedaagde, niettegenstaande 
dat zij opgenomen zijn in enig ingeschreven merk, vrij 
kan blijven gebruiken om daarmede aan te geven, dat de 
matrassen van hem afkomstig kapok als kenmerkend be
standdeel bevatten, terwijl het woord „keur" ook geen 
onderscheidende kracht als merk kan worden toegekend, 
zoals eiseressen beamen, evenals het Bureau van In
dustriële Eigendom dit deed bij de tegelijk met produktie 
5 overgelegde brief van 8 mei 1959; 

O., dat echter — afgezien hiervan — bij een verge
lijking van het merk (label) van eiseresse sub 1 (pro
duktie 4 van eiseressen) in zijn geheel — dus met deug
delijke en ondeugdelijke bestanddelen — met de label 
welke gedaagde gebruikt (produktie 9 van eiseresse) naar 
Ons voorlopig oordeel — doch in tegenstelling met het
geen eiseressen hieromtrent poneren —, niet kan worden 
gezegd, dat de labels geheel of in hoofdzaak met elkaar 
overeenstemmen, of dat gevaar voor verwarring bestaat: 

O., dat de labels daarvoor immers te veel verschillen, 
niet alleen in kleur, doch ook in opmaak, lettertype en 
zelfs in tekst; 

O., dat derhalve de vordering voorzover gebaseerd op 
deze grief dient te worden ontzegd; 

O., dat eiseressen hare vordering ook doen steunen op 
een onrechtmatige daad van gedaagde hierin bestaande, 
dat hij in navolging van eiseressen zijn matrassen is gaan 
voorzien van genummerde labels en opnaaietiketten, 
welke bedriegelijk veel gelijken op die welke eiseressen 
gebruiken; 

O., dat eiseressen stellen dat gedaagde zodoende ver
warring sticht bij het publiek, dat hij de van hem afkom
stige matrassen niet onderscheidt van die van eiseressen 
sub 2 en 3, met het gevolg vooreerst, dat hij zich ten 
koste van deze bevoordeelt, doordat hij profijt trekt van 
de goodwill van deze, (welke goodwill gevolg is van de 
controle op kwaliteitseisen door eiseresse sub 1) en van 
de kosten die deze aan propaganda voor hun matrassen 
hebben besteed, en vervolgens dat hij eiseresse sub 1 
benadeelt omdat haar reputatie in gevaar gebracht wordt; 

O., dat de omstandigheid dat gedaagde zich heeft laten 
inspireren door de handelwijze van eiseressen en in na
volging van deze zijn produkten van een label en opnaai
etiket heeft voorzien zonder meer niet onrechtmatig is, 
terwijl ook het enkele feit, dat gedaagde profiteert van de 
propaganda actie van eiseressen voor het gebruik van 
kapok matrassen, hem niet verweten kan worden; 

O., dat de navolging van, althans aanhaking aan de 
vorengenoemde handelwijze van eiseressen, nl. het voor
zien van de door gedaagde afgeleverde matrassen van 
label en opnaaietiketten, slechts dan onrechtmatig wordt, 
indien dit geschiedt op een onnodig verwarring stichtende 
wijze, m.a.w. indien de gebruikte labels en etiketten on
nodig veel gelijken op die waarvan eiseressen zich be
dienen; 

O., dat wat de label aangaat hiervoren reeds werd over
wogen, dat de voorzijde van de door gedaagde gebruikte 
label naar Ons aanvankelijk oordeel, geen, althans geen 
gelijkenis in hoofdzaak, vertoont met die van eiseressen, 
terwijl naar Onze mening ook de binnenzijde van de label 
en met name de tekst daarvan niet tot verwarring aan
leiding geeft; 
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O., dat Wij dit laatste echter niet kunnen zeggen van 
het opnaaietiket, hetwelk naar Onze mening wat vorm, 
grootte, kleur en opmaak aangaat zeer wel met die van 
eiseressen verwisseld kan worden en zodoende mede oor
zaak zou kunnen worden, dat de matrassen van gedaagde 
aangezien zouden kunnen worden voor die van eiseressen 
sub 2 en 3; 

O., dat Wij van oordeel zijn, dat zonder enig bezwaar 
voor de bruikbaarheid aan die opnaaietiketten een ander 
aanzien had kunnen gegeven worden en derhalve gedaag
de door het onnodig kiezen van een opnaaietiket, dat 
gemakkelijk met dat van eiseressen verward kan worden, 
onrechtmatig gehandeld heeft; 

O., dat derhalve met betrekking tot het gebruik van 
bedoeld opnaaietiket het sub 2 gevraagde stakingsbevel 
gegeven kan worden; enz. 

b) Het Hof, enz. 

Overwegende dat de eerste grief zich richt tegen de 
beslissing van de President, dat der appellanten vordering 
tot veroordeling van geïntimeerde tot het onverwijld 
staken van het gebruik van de aanduiding „Java Keur 
Kapok Matras" (welke voorkomt op de door geïnti
meerde verstrekte genummerde labels) dient te worden 
ontzegd; 

O., dat het Hof de grief aldus verstaat, dat geen be
zwaar wordt gemaakt tegen de overweging van de Presi
dent, dat het gebruik van deze aanduiding geen strijd op
levert met de Merkenwet, doch dat de grief hierin is 
gelegen, dat niet is beslist, dat het gebruik van deze aan
duiding een onrechtmatige daad jegens appellanten op
levert, aangezien geïntimeerde daarmede aanhaakt aan de 
aanduiding „Keur-Kapok Matras" welke het meest essen
tiële onderdeel is van het waarborgmerk van appellanten, 
waardoor bij het publiek ten onrechte de indruk wordt 
gewekt dat er sprake is van artikelen, waarvan appellante 
sub 1 door regelmatige controle de voorgeschreven quali-
teit garandeert; 

O. hieromtrent: dat, al moge er sprake zijn van aan
haken aan de door appellante sub 1 gebezigde aanduiding, 
het bezigen door geïntimeerde van de aanduiding „Keur 
Kapok Matras", temeer nu daaraan het woord „Java" 
voorafgaat, naar het oordeel van het Hof geenszins bij het 
publiek verwarring vermag te stichten in dien zin, dat het 
daardoor den indruk zal krijgen, dat de van deze aan
duiding voorziene kapokmatrassen onder controle hebben 
gestaan of staan van appellante sub 1; dat appellante sub 
1 met het bezigen van het woord „Keur" weliswaar be
oogd moge hebben hiermede tot uitdrukking te brengen, 
dat het product door haar gecontroleerd is, doch dat dit 
zonder meer hieruit niet door het publiek zal worden 
opgemaakt, nu aan het woord, zoals door geïntimeerde 
terecht is betoogd en door voorbeelden is geadstrueerd, de 
veel ruimere en gebruikelijke betekenis toekomt van „van 
uitmuntende kwaliteit"; dat derhalve, nu de woorden 
„Kapok Matras" evenals het woord „Keur" geen enkele 
onderscheidende en originele kracht bezitten, de aandui
ding „Keur Kapok Matras" zodanige kracht eveneens 
mist; 

O. dat de omstandigheid, dat de aanduiding „Java Keur 
Kapok Matras" voorkomt op de voorzijde van de door 
geïntimeerde uitgegeven labels, terwijl de aanduiding 
„Keur Kapok Matras" op evenzeer in het oog lopende 
wijze voorkomt op het door appellante verstrekte label, 
waarvan de voorzijde op 8 mei 1959 als merk is inge
schreven bij het Bureau voor de Industriële eigendom, 
slechts zou kunnen leiden tot verbod van gebruik van de 
label, doch — in verband met het boven overwogene — 
niet tot verbod van gebruik van de bovengenoemde aan
duiding; 

O. dat derhalve het gebruik van de aanduiding „Keur 
Kapok Matras" geen onrechtmatige daad van geïntimeer

de jegens appellanten oplevert en de grief moet worden 
verworpen; 

O. dat de tweede grief zich richt tegen de ontzegging 
van de vordering tot veroordeling van geïntimeerde om 
onverwijld te staken de afgifte van labels, die op enigerlei 
wijze de indruk wekken, dat de afgeleverde produkten af
komstig zijn van bij appellante sub 1 aangesloten be
drijven; 

O. dat het Hof zich echter geheel kan verenigen met de 
in dezen door de President gegeven beslissing en met de 
gronden waarop deze berust, waaraan niet afdoet, dat het 
kopend publiek de labels niet gelijktijdig ziet, en dat op 
de labels uitgegeven door geïntimeerde de aanduiding 
„Java Keur Kapok Matras" voorkomt en op die van ap
pellante sub 1 de aanduiding „Keur Kapok Matras"; enz. 

Nr 67. President Arrondissemente-Rechtbank te Arnhem, 
6 januari 1969. 

(Mr B. Crèvecoeur) 

(slaafse nabootsing) 

(nagebootste reiswieg) 

Art. 1401 Burgerlijk Wetboek. 
Door eiseres ontworpen reiswieg met een oorspronke

lijke vormgeving. 
Het feit dat beide partijen een reiswieg van dezelfde 

oorspronkelijke vormgeving produceren, kan bij het pu
bliek verwarring ten aanzien van de herkomst van deze 
produkten scheppen. 

Verbod van slaafse nabootsing aan gedaagde. 
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Jan Hunink N.V. te Deventer, eiseres in kort geding, 
procureur Mr D. P. Dirkzwager, advocaat Mr Th. Lim-
perg, 

tegen 
A. S. Bahlmann te Nijmegen, gedaagde, procureur 

Mr D. Knottenbelt. 

De President, enz. 

OVERWEGENDE TEN AANZIEN VAN HET RECHT: 

Partijen zijn het er over eens, dat de constructie van de 
beide reiswiegen geheel gelijk is, dat de aan de reiswiegen 
gegeven vormgeving bepaald wordt door de wijkende 
lijnen zowel in de lengte van de reiswiegen, met een knik 
tussen hoofdeinde en de ronde kap, die als een soort huif 
is te beschouwen en het schuine verloop van voor en 
achterkant van de reiswiegen, dat het ontwerp van eiseres 
tot stand is gekomen in of omstreeks juli 1967 en dit 
model door eiseres in de herfst van 1967 in de handel is 
gebracht. 

Gedaagde heeft de esthetische vormgeving van het 
model eigenlijk niet betwist. Wel heeft hij de oorspronke
lijkheid van de vormgeving betwist, doch het bewijsma
teriaal, dat gedaagde daarvoor ter tafel heeft gebracht, 
zijnde folders van in hoofdzaak kinderwagens en enkele 
reiswiegen, geeft aan dat verweer geen grond, terwijl ge
daagde, desgevraagd, verklaard heeft niet te kunnen zeg
gen, dat een dergelijke of van deze wezenskenmerken niet 
afwijkende vormgeving van reiswiegen, behalve door par
tijen, door andere fabrikanten werd of wordt toegepast. 
Onder die omstandigheden moet gedaagde's betwisting 
van de oorspronkelijkheid van de onderhavige vormge
ving als onvoldoende gemotiveerd terzijde worden ge
steld. 

Gedaagde heeft verder als verweer gevoerd, dat het 
feit dat beide partijen een reiswieg van dezelfde vorm
geving produceren, bij het publiek geen verwarring kan 
scheppen ten aanzien van de herkomst van deze produc
ten. Ook dit verweer moet worden verworpen. 

Nu, gelijk hierboven moest worden geconstateerd, eise
resses stelling, dat het hier om een oorspronkelijke vorm
geving gaat die door anderen niet werd of wordt toe
gepast, als onvoldoende gemotiveerd weersproken moet 
worden aangemerkt, is, gelet op het uitzonderlijke dier 
vormgeving, het gevaar voor verwarring gegeven, omdat 
die vormgeving zou worden gezien als de vormgeving van 
een product afkomstig van een bepaalde fabrikant. 

Gedaagde stelt tenslotte, dat het niet eiseres is geweest 
die in haar bedrijf het eerste deze vormgeving heeft ont
worpen en in de handel heeft gebracht, doch dat hij, ge
daagde, dit heeft gedaan in het voorjaar van 1967 en dat 
eiseres daarna de vormgeving van gedaagde heeft ge-
imiteerd. 

Van deze stelling, waarvan de bewijslast op gedaagde 
rust, heeft gedaagde echter geen enkel bewijs kunnen bij
brengen. De geproduceerde drie recentelijk genomen 
foto's van de reiswiegen met de daarop gestelde ver
klaringen van drie afnemers, dat dit foto's zijn van het 
model reiswieg als zij, blijkens facturen, in het voorjaar 
en in de zomer van 1967 van gedaagde hebben betrokken, 
zijn door eiseres als bewijs terecht onaanvaardbaar geacht, 
temeer nu gedaagde van de hem alsnog geboden gelegen
heid om op een termijn van een week deze afnemers als 
getuigen onder ede te doen horen geen gebruik heeft 
willen maken. Dit schept zelfs een ernstig vermoeden voor 
de onjuistheid van die verklaringen. 

Gedaagde's motief, dat dit getuigenverhoor zijn han
delsnaam zou schaden, moet als niet ernstig gemeend en 
in ieder geval niet bevrijdend worden verworpen. 

Uit het vorenstaande volgt, dat de rechter in het 
bodemgeschil met grote waarschijnlijkheid zal aannemen, 

dat de door eiseres ontworpen en in de handel gebrachte 
reiswieg een oorspronkelijke vormgeving betreft, die door 
gedaagde zonder meer is nagevolgd op een wijze waar
door bij het kopend publiek twijfel en verwarring kan 
ontstaan, of de producten afkomstig zijn van eiseres dan 
wel van gedaagde. 

Daargelaten of de door eiseres ontworpen oorspronke
lijke vormgeving niet ook een zekere esthetische waarde 
heeft, waardoor eiseresses product als op nijverheid toe
gepaste kunst zal moeten worden beschouwd en haar 
rechten beschermd zouden worden door artikel 10 lid 1 
sub ten tiende der auteurswet 1912 en gedaagde aldus 
eiseresses auteursrecht op de betreffende reiswieg zou 
aantasten, moet in ieder geval ernstig rekening worden 
gehouden dat de rechter in het bodemgeschil hier slaafse 
navolging door gedaagde van eiseresses model zal aan
nemen, waardoor verwarring bij het publiek zal ontstaan 
en waardoor eiseresses zakelijke belangen zullen worden 
geschaad, waarvan gedaagde zich thans ook bewust moet 
zijn, zodat een voorziening bij voorraad in na te melden 
zin gerechtsvaardigd is en eiseresses vordering in die zin 
moet worden toegewezen, met afwijzing van het meer of 
anders gevorderde. 

RECHTDOENDE IN KORT GEDING EN IN NAAM DER KONINGIN : 

Gelasten gedaagde de vervaardiging en het in het ver
keer brengen van reiswiegen die met betrekking tot de 
hiervoor genoemde vormgeving een plagiaat of slaafse 
navolging zijn van de door eiseres ontworpen en in de 
handel gebrachte reiswiegen met deze vormgeving te 
staken en niet te hervatten, alvorens de rechter in het 
bodemgeschil anders heeft beslist. 

Veroordelen gedaagde tot betaling aan eiseres van een 
dwangsom van f 750,— voor elke reiswieg die hij in strijd 
met dit vonnis vervaardigt of in het verkeer brengt. 

Verklaren dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad en op de 
minuut, niettegenstaande hogere voorziening. 

Ontzeggen het meer of anders gevorderde. 
Veroordelen gedaagde in de kosten dezer procedure 

aan de zijde van eiseres gevallen en tot heden begroot op 
f 273,60. Enz. 

Nr 68. Octrooiraad, Afdeling van Beroep, 
25 februari 1969. 

Voorzitter: Mr J. B. van Benthem; 
Leden: Drs C. M. van Battum en Drs H. W. Thierens. 

Art. 1 Octrooiwet. 
Aanvraagster heeft bepaalde stoffen weliswaar met 

name genoemd onder de 28 stoffen die zij in de oor
spronkelijke beschrijving der aanvrage heeft vermeld, 
maar er aldaar geen enkele voorkeur voor uitgesproken, 
noch een bijzondere betekenis aan gehecht, noch ook 
een uitvoeringsvoorbeeld op gericht. Aanvraagster 
heeft ook de oorspronkelijke conclusies 11-39 der 
aanvrage in feite op het gebruik van 28 met name ge
noemde stoffen gericht, zonder van enige voorkeur te 
doen blijken. De oorspronkelijke beschrijving en de oor
spronkelijke conclusies der aanvrage bieden niet voldoen
de aanknopingspunt voor een beperking van de aanvrage 
tot het gebruik van een of meer bepaalde stoffen (ver
gelijk bijvoorbeeld Octrooiraad, Afdeling van Beroep, 
18 oktober 1958, „Bijblad I.E." 1963, nr 54, blz. 124). 

Beslissing nr 9106/art. 24A Octrooiwet inzake octrooi
aanvrage nr 000.000. *) 

!) Het voorgaande wordt met toestemming van aanvraag
ster gepubliceerd (Red.). 
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Nr 69. Octrooiraad, Aanvraagafdeling 
22 december 1966. 

(Ir J. D. Tak) 

Art. 3 Octrooiwet. 
Een werkwijze ter vergroting van de smakelijkheid 

van voeder voor mest- en slachtvee levert alleen dan 
enige uitkomst op, indien de veefokkerij enig economisch 
voordeel van het smakelijkere voeder heeft, bijv. een 
snellere groei of een groter voederrendement. 

Beslissing inzake octrooiaanvrage nr 273.170. 

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

Ir C. M. R. Davidson; 
Gezien de stukken; 
Overwegende, dat uitsluitende rechten worden ge

vraagd voor het volgende: enz. 
dat een werkwijze ter vergroting van de smakelijkheid 

van voeder voor mest- of slachtvee alleen dan enige uit
komst oplevert, indien de veefokkerij of -houderij enig 
profijt van het smakelijkere voer kan trekken; 

dat immers de fokker en houder van slachtvee, al
thans in de uitoefening van zijn beroep in het algemeen 
niet wordt gedreven door gevoelens van liefde tot de 
dieren — al kunnen die wel aanwezig zijn — maar veel
eer door economische beweegredenen; 

dat aanvraagster mononatriumglutaminaat, dat reeds 
lang bekend stond als smaakversterker in voedingsmidde
len voor de mens, nu in ruwe vorm toevoegt aan vee
voeder, een werkwijze die, voor zover kon worden nage
gaan, nieuw bleek te zijn; 

dat de uitvinding, die aan een dergelijke werkwijze 
ten grondslag kan hebben gelegen, dan zou zijn geweest 
het constateren, dat het genoemde smaakeffect van mo
nonatriumglutaminaat niet alleen door mensen maar ook 
door (sommige) dieren wordt geproefd; 

dat aanvraagster deze overeenkomst in smaakzin heeft 
aangetoond aan de hand van een voederexperiment, waar
bij zes lammeren, die konden kiezen uit twee bakken 
met voer, één met en één zonder de toevoeging volgens 
de aanvrage, meer bleken te eten uit de bak met glutami-
naat dan uit de andere, die een overigens gelijk voer be
vatte, waarmee evenwel slechts een voorkeur is aange
toond bij mogelijkheid van kiezen; 

dat aanvraagster echter ten onrechte volhoudt, dat 
met deze proef nu ook is bewezen, dat de lammeren ook 
in absolute zin meer hebben gegeten, daar niet is nage
gaan hoeveel vergelijkbare groepen lammeren zouden 
hebben opgenomen van elk der beide soorten voer zon
der mogelijkheid tot kiezen; 

dat weliswaar sommige mensen gretiger en ook wel 
meer tot zich nemen van exquise gerechten dan van een 
slordig toebereide, grove pot, doch dat hieruit geenszins 
volgt, dat men ditzelfde gedrag ook zonder meer kan 
toeschrijven aan de geheel door hun instincten beheerste 
dieren en in het bijzonder aan slachtvee, waarvoor vol
gens gemachtigde van aanvraagster het voeder bestemd 
is, welk vee misschien wel altijd van een redelijk smakend 
voer tot verzadiging toe vreet of juist omgekeerd van 
het fijnste voer met mate geniet en overvoedering ver
mijdt; 

dat, ware het anders en zou men met een zekere mate 
van waarschijnlijkheid menselijke eigenschappen en ge

dragspatronen als regel ook aan dieren, althans aan zoog
dieren kunnen toeschrijven, aan de onderhavige aan
vrage de inventieve basis zou ontvallen, omdat het dan 
ook wel voor de hand zou hebben gelegen, dat het mono
natriumglutaminaat de smaak van sommige spijzen even
zeer voor die dieren als voor de mensen verbetert, waar
mee dan aanvraagster's eigen redenering volgend de 
werkwijze benevens de gunstige eigenschappen van het 
produkt van de werkwijze (i.c. betere smaak, ergo meer 
eten en snellere groei) gegeven zouden zijn; 

dat een dierproef, die steeds de lekkerdere smaak aan
toont, niet voldoende is, aangezien het verhogen van het 
genot van de beesten c.q. het verschaffen van een soort 
galgemaal aan het voor de slacht bestemde vee niet het 
effect was, dat met het voeder volgens de aanvrage werd 
beoogd en dit effect ook geen grond voor octrooiverle
ning zou kunnen zijn, maar dat onderzocht had moeten 
worden hoe vergelijkbare dieren reageren op voeder met 
en voeder zonder glutaminaat, waarbij ook niet alleen de 
opgenomen hoeveelheid voer maar ook de groei van de 
dieren geregistreerd had moeten worden; 

dat het immers, zelfs indien de dieren van het voer 
volgens de aanvrage in absolute hoeveelheid meer zou
den opnemen dan van gewoon voer — hetgeen onbewe
zen is gebleven — het nog een open vraag blijft of dat 
meerverbruik voor de veehouder wel voordelig is en het 
meer eten op zichzelf wegens verhoogde voederkosten 
of ziekteverschijnselen door overvoedering zelfs nadelig 
zou kunnen zijn en een gunstig effect alleen dan aan
wezig is, als tegenover het verhoogde voederverbruik 
economisch voordeel staat, zoals bijvoorbeeld een snel
lere groei of een groter voederrendement; 

dat zulk een economisch voordeel van meer vreten niet 
a priori vaststaat en het zeer wel denkbaar is, dat er een 
bepaald optimum voederverbruik bestaat waarboven een 
meerverbruik geen of zelfs nadelige gevolgen oplevert; 

dat het de Afdeling uit eigen waarneming bekend is, 
dat de boeren van onze gemengde bedrijven in het oos
ten van Nederland hun mestvarkens niet ad libitum voe
ren, maar uit ervaring weten hoeveel voer zij moeten 
geven om het beste rendement te krijgen, een quantum, 
dat wel kleiner is dan dat hetwelk de varkens zouden 
verslinden, indien zij de kans kregen; 

dat aanvraagster geen gebruik heeft gemaakt van de 
geboden gelegenheid het praktisch nut van zijn nieuwe 
voeder met een significante proef te bewijzen; 

dat ongetwijfeld het bereiden van veevoeder op het 
gebied van de nijverheid kan liggen, maar dat in het 
onderhavige geval niet is aangetoond dat de werkwijze 
waarvoor uitsluitend recht is verlangd, enige uitkomst 
vormt, ongeacht of men daaronder nu verstaat een prak
tisch nut, een bruikbaar resultaat dan wel volgens een 
andere zienswijze, die meer aansluit bij het begrip „uit
vinding" van genoegzaam belang" de oplossing van een 
probleem, het voorzien in een behoefte (cf. P. A. Da-
vids in Octrooi en Merk 39 62 (1966)) ; 

dat immers het wijzigen van een veevoeder voor 
slachtvee, dat geen aantoonbaar economisch voordeel in 
de toepassing oplevert boven het ongewijzigde voeder, 
geen industrieel resultaat vormt noch in een behoefte 
voorziet noch ook de industrie in enigerlei opzicht 
nieuwe perspectieven of soulaas biedt; enz . 1 ) . 

!) Het voorgaande wordt met toestemming van aanvraag
ster gepubliceerd (Red.). 
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W E T G E V I N G 

Overeenkomst tussen Nederland en Ierland tot het 
vermijden van dubbele belasting. 

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en 
de Regering van Ierland hebben op 11 februari 1969 te 
's-Gravenhage gesloten een Overeenkomst tot het ver
mijden van dubbele belasting en het voorkomen van het 
ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar 
het inkomen en het vermogen. 

Voor het recht van de industriële eigendom zijn in het 
bijzonder van belang de artikelen 10 en 11: 

Artikel 10 
Royalty's 

1. Royalty's afkomstig uit een van de Staten en be
taald aan een inwoner van de andere Staat, zijn slechts in 
die andere Staat belastbaar. 

2. De uitdrukking „royalty's", zoals gebezigd in dit 
artikel, betekent vergoedingen van welke aard ook voor 
het gebruik van, of voor het recht van gebruik van, een 
auteursrecht op een werk op het gebied van letterkunde, 
kunst of wetenschap (daaronder begrepen bioscoopfilms 
en films of geluidsbanden voor radio en televisie), van 
een octrooi, een fabrieks- of handelsmerk, een handels
naam, een tekening of model, een plan, een geheim 
recept of werkwijze, dan wel voor het gebruik van, of het 
recht van gebruik van, nijverheids- en handelsuitrusting 
of wetenschappelijke uitrusting, of voor inlichtingen 
omtrent ervaringen op het gebied van nijverheid, handel 
of wetenschap. 

3. De bevoegde autoriteiten van de Staten treffen in 
onderlinge overeenstemming een regeling voor de wijze 
waarop de Staat waaruit de royalty's afkomstig zijn van 
zijn belastingheffing afziet. 

4. De bepaling van het eerste lid is niet van toepas
sing, indien de genieter van de royalty's, die inwoner is 
van een van de Staten, in de andere Staat waaruit de roy
alty's afkomstig zijn, een vaste inrichting heeft en het 
recht of de zaak uit hoofde waarvan de royalty's ver
schuldigd zijn, tot het bedrijfsvermogen van die vaste in
richting behoort. In een zodanig geval zijn de bepalingen 
van artikel 5 van toepassing. 

5. Indien, tengevolge van een bijzondere verhouding 
tussen de schuldenaar en de schuldeiser of tussen hen 
beiden en een derde, het bedrag van de betaalde royalty's, 
in aanmerking nemende het gebruik, het recht of de in
lichtingen waarvoor zij worden betaald, hoger is dan het 
bedrag dat zonder zulk een verhouding door de schulde
naar en de schuldeiser zou zijn overeengekomen, vinden 
de bepalingen van dit artikel slechts op het laatstbedoelde 
bedrag toepassing. In dat geval blijft het daarboven uit
gaande deel van het betaalde bedrag belastbaar overeen
komstig de wetgeving van elk van de Staten, zulks met 
inachtneming van de overige bepalingen van deze Over
eenkomst. 

Prof. Dr A. TROLLER, advocaat te Luzern, Immaterial-
güterrecht, Patent-, Marken-, Urheber-, Muster- und 
Modell-, Wettbewerbsrecht, deel 1. Tweede, aange
vulde en uitgebreide druk. 

Bazel en Stuttgart, Verlag Helbing & Lich-
tenhahn, 1968, 697 blz. Prijs 70 Zw. franken. 
(Bibliotheek Octrooiraad nr A 2305.) 

Toen in 1959 en 1962 achtereenvolgens de twee delen 
van de vorige druk van dit werk verschenen (besproken 
in dit blad, jaargang 1964, blz. 47 door WICHERS HOETH) , 

Artikel 11 

Beperking van de artikelen 8, 9 en 10 

Internationale organisaties, hun organen en functiona
rissen, alsmede personen die deel uitmaken van een diplo
matieke of consulaire vertegenwoordiging van een derde 
Staat, die in een van de Staten verblijven, hebben in de 
andere Staat geen recht op de verminderingen of vrijstel
lingen van belasting voorzien in de artikelen 8, 9 en 10, 
met betrekking tot uit die andere Staat afkomstige divi
denden, interest en royalty's, indien zij in overeenstem
ming met het internationale recht of gebruik ter zake van 
genoemde inkomsten in de eerstbedoelde Staat niet aan 
een belasting naar het inkomen zijn onderworpen. 

Protocol. 

Bij de ondertekening van de Overeenkomst zijn de ver
tegenwoordigers van beide Partijen, die dit Protocol on
dertekend hebben, de volgende bepalingen overeenge
komen: 

I. Ad artikelen 8, 9 en 10. 

Verzoeken om teruggaaf van belasting die in strijd met 
de bepalingen van de artikelen 8, 9 en 10 is geheven, 
moeten bij de bevoegde autoriteit van de Staat die de 
belasting heeft geheven, worden ingediend binnen een 
tijdvak van zes jaren na het einde van het jaar waarin de 
belasting is geheven. 

II. Ad artikelen 9 en 10. 

Het is wel te verstaan, dat interest en royalty's, betaald 
door een inwoner van Ierland aan een inwoner van 
Nederland, bij de berekening van de ten laste van de 
schuldenaar geheven Corporation profits tax (winstbelas
ting van lichamen) in aftrek worden toegelaten. 

De Overeenkomst, met Protocol, is gepubliceerd in het 
Tractatenblad 1969, nr 37. 

De Overeenkomst, met Protocol, behoeft ingevolge art. 
60, lid 2 van de Grondwet de goedkeuring van de Staten-
Generaal, voordat zij kan worden bekrachtigd. Bekrach
tiging van Overeenkomst en Protocol is voorzien in art. 
30, lid 1 van de Overeenkomst en § IX van het Protocol. 
De Overeenkomst, met Protocol, zal ingevolge art. 30, 
lid 2 van de Overeenkomst en § IX van het Protocol op 
de aldaar gestelde voorwaarden in werking treden op de 
dag waarop de oorkonden van bekrachtiging worden uit
gewisseld. Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft 
zal de Overeenkomst, met Protocol, ingevolge art. 29 
voorshands alleen voor Nederland gelden. 

Soortgelijke verdragen heeft Nederland gesloten met 
Italië, met Noorwegen, met Groot-Brittannië, met Zwe
den en met Luxemburg: zie Bijblad l.E. 1962, blz. 29; 
1966, blz. 280 en 1968, blz. 43, 151 en 228. 

werden ze als tweede druk van het boek „Der schweize-
rische gewerbliche Rechtsschutz" aangeduid, dat versche
nen was in 1948 (in die jaargang van dit blad besproken 
door VAN DER ZANDEN, blz. 161-163). Daar dat oor
spronkelijke boek, dat slechts 288 bladzijden telde — de 
nieuwe tweedelige uitgave tezamen 1116! —, nog steeds 
als zelfstandig werk wordt geciteerd, gaf de schrijver er 
blijkens zijn voorwoord de voorkeur aan de nieuwe, thans 
verschenen uitgave niet als derde maar als tweede druk 
te presenteren. 

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



Blz. 176 BIJBLAD I N D U S T R I Ë L E EIGENDOM, Nr 5 16 mei 1969 

De schrijver zegt daarin verder, dat hij eigenlijk had 
willen wachten op de herziening van het merkenrecht en 
het auteursrecht, die in Zwitserland op stapel staat. Het 
zal echter nog jaren kunnen duren voor de wetsteksten 
vaststaan en daarom heeft hij maar besloten het eerste 
deel te doen verschijnen en de wijzigingen, die trouwens 
meer in het bijzonder de stof van het tweede deel betref
fen, in dat tweede deel te verwerken, en in een inleiding 
daarvan de wijzigingen aan te geven die de stof van het 
eerste deel inmiddels zal hebben ondergaan. 

Zo ligt nu een bijgewerkt eerste deel van TROLLER'S 
indrukwekkende standaardwerk voor ons over het Zwit
serse industriële en intellectuele eigendomsrecht, dat de 
volgende drie hoofdstukken bevat: 

I. Allgemeines: de rechtsbronnen, de historie en alge
mene dogmatische beschouwingen. 

II. Die materiellen Grundlagen der Ausschliesslichkeits-
rechte an Immaterialgütern: achtereenvolgens wor
den hier de uitvinding, het merk, het werk van 
literatuur en kunst en de tekeningen en modellen 
besproken, waarop nog aansluiten hoofdstukken 
voor de „materiellen Grundlagen der unvollkom-
menen Exclusivrechte" (Geheimnis en Ausstattung) 
en over „Wechselbeziehungen der materiellrecht-
lichen Grundlagen des gewerblichen Rechtsschut-
zes". 

III. Die formellen Grundlagen, waarin de inschrijving in 
het register en de betekenis daarvan aan de orde 
komt. 

Ten opzichte van de vorige druk is er volgens de schrij
ver sprake van een „Ueberarbeitung" en „Erganzung", 
zonder al te veel veranderingen in de tekst. Twee onder
werpen zijn toegevoegd of althans verder uitgediept: het 
wezen van het merk en de hoofdtrekken van het voor
onderzoek bij de octrooiverlening. 

Ten aanzien van eerstgenoemd onderwerp stelt de 
schrijver dat het merk een maatschappelijk fenomeen 
is, dat de wetgever in de vorm waarin het telkens bestaat 
wel kan beïnvloeden, maar niet ten volle kan bepalen. 
„Die Marke ist das im menschlichen Bewustsein mit 
einer bestimmten Ware oder mehreren bestimmten Waren 
derart verbundene Zeichen, dass sein Erscheinen diese 
Waren oder Warenarten aus der Gattung von Waren, 
denen sie zugehören, absondert und sie derart von allen 
andern gleichartigen Waren unterscheidet (sogenannte 
Individualisierungsfunktion der Marke)." Deze bepaling 
van het wezen van het merk, aldus de schrijver, geldt al
tijd; geen wetgever kan daaraan iets veranderen (blz. 
252-254). 

De lezer die goed thuis is in het recht van de industriële 
en intellectuele eigendom, zal door het boek geboeid 
worden en geïnspireerd tot dieper nadenken, waarbij het 
ook geen bezwaar is dat alles uiteraard vanuit het Zwit
serse recht wordt bezien. Of de dikwijls sterk filoso
fische beschouwingen van de schrijver en de dwarsver
bindingen die hij telkens legt tussen de verschillende 
absolute rechten ook daar waar hun karakter sterk uit
eenloopt, de beginneling in de materie thuis zullen doen 
geraken of diegenen zullen helpen, wier werk hen slechts 
met een der deelgebieden in aanraking brengt, bijv. al
leen met het octrooirecht of alleen met het auteursrecht, 
betwijfel ik enigszins. Zij zullen meer behoefte hebben 
aan een meer gedetailleerde behandeling van uitsluitend 
één deelgebied, en dan uit één stuk. 

Wat niet wegneemt, dat de schrijver een bewonderens
waardige prestatie heeft verricht en dat wij — ook bui
ten Zwitserland — hem dankbaar mogen zijn dat hij zijn 
werk up to date en op zo'n hoog peil houdt. Met belang
stelling mogen wij de bijwerking van het tweede deel 
tegemoet zien. 

Wassenaar, 5 april 1969. W. L. HAARDT. 

Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names. Negende 
druk bewerkt door T. A. BLANCO WHITE. 

Londen, Sweet & Maxwell Limited, 1966, 
837 blz. Prijs £. 8.8.-. 
(Bibliotheek Octrooiraad nr AA 224.) 

Reeds in 1966 verscheen deze 9e druk van KERLY'S 
bekende standaardwerk over het Engelse merkenrecht en 
enige aanverwante onderwerpen zoals het recht over 'pas
sing off" en het recht op de handelsnaam. Deze aan
kondiging komt dus rijkelijk laat, maar zij mag toch bij 
een dergelijk werk niet achterwege blijven. Ook al omdat 
sinds de vorige druk, door BODENHAUSEN besproken in 
dit blad, jaargang 1960, blz. 175, een nieuwe bewerker 
is opgetreden, namelijk de barrister T. A. BLANCO WHITE, 
die reeds naam heeft gemaakt als schrijver van een uit
stekend handboek over Brits octrooirecht, getiteld 
„Patents for Inventions and the Registration of Industrial 
Designs (eerste druk van 1950, besproken in dit blad, 
jaargang 1951, blz. 41/42, door E. HIJMANS, tweede 
druk van 1955, besproken in dit blad, jaargang 1955, blz. 
128 door VAN DER ZANDEN, derde druk van 1962) en 
voorts van uitmuntende summiere werken over industrieel 
eigendomsrecht, te weten drie boekjes in de serie „This 
is the Law", namelijk „Patents and registered designs" 
(2e druk besproken door E. HIJMANS in dit blad, jaar
gang 1951, blz. 42), „Copyright" en „Trade Marks and 
the Law of Unfair Competition", later gecombineerd in 
één boek „Industrial Property and Copyright" (aange
kondigd in dit blad, jaargang 1963, blz. 89). 

„Famous textbooks like KERLY ought not to be altered, 
merely because some editor thinks he could express things 
better." Aldus begint de bewerker zijn voorwoord. Toch 
kon hij, om het boek zijn nut te laten behouden, niet ont
komen aan het hergroeperen van bepaalde delen en zelfs 
aan het herschrijven van bepaalde passages waarvan de 
juistheid niet langer viel vol te houden. Ook moest het 
boek natuurlijk op de hoogte van de tijd gebracht worden, 
voornamelijk door aanvulling met de jongste rechtspraak. 
Dat is geschied tot de stand op 1 juni 1965. De bewerker 
hoop echter „that my work is unobtrusive and that the 
book is still, recognisably, KERLY." 

Ik meen dat de lezer dit kan beamen, en dat hij er 
wel bij zal varen. De stijl van het boek is bondig en 
helder. De lezer vindt er snel de weg in. Bijna 200 blad
zijden worden in beslag genomen door teksten van wetten 
en verdragen op het behandelde gebied en een lijst van 
wel of niet in hoofdzaak overeenstemmende merken en 
handelsnamen. Daarnaast verhogen nog uitgebreide regis
ters van rechtspraak en behandelde onderwerpen de 
waarde van het boek. 

Wassenaar, 5 april 1969. 
W. L. HAARDT. 

ICIREPAT, Information Retrieval among Examining 
Patent Offices. Seventh annual meeting of the Com-
mittee for international cooperation in information 
retrieval among examining patent offices ICIREPAT 
at the Royal Patent and Registration Office, Stock
holm, september 18-29, 1967. 

Genève, BIRPI, 1968 VI + 427 blz. Prijs 32 
Zwitserse franken. 

Een algemeen overzicht over de Commissie Icirepat, 
haar oprichting, doelstelling, organisatie en haar werk
zaamheden van 1961-1966 heeft een van de Nederlandse 
leden Ir J. DEKKER gegeven in dit Bijblad, april 1967, 
blz. 81-83. 
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De rapporten besproken op de jaarlijks gehouden con
gressen werden aanvankelijk door Spartan Books Inc. in 
de Verenigde Staten van Amerika gedrukt en uitgegeven. 
Voor het verslag van het derde congres in Wenen 1963 
en het vierde in Washington 1964 zij verwezen naar de 
besprekingen in dit Bijblad 1966, resp. blz. 90-91 en 162. 

Wegens de hoge drukkosten konden de rapporten van 
de vijfde bijeenkomst van de Icirepat (Londen, septem
ber 1965) en van de zesde bijeenkomst (Den Haag, okto
ber 1966) niet gebundeld in boekvorm worden uitgege
ven. Hierin is verbetering gekomen, nu de werkzaamhe
den van deze Commissie opgenomen zijn in het kader van 
de Unie van Parijs, hetgeen wenselijk werd, toen steeds 
meer Unielanden aan de internationale samenwerking 
gingen deelnemen. Sinds dit in 1968 zijn beslag heeft ge
vonden, kunnen Secretariaat en administratie van de 
Bureaux Internationaux Réunis pour la protection de la 
Propriété Intellectuelle (BIRPI) te Genève de uitgave 
van het Congresverslag verzorgen. 

Dit zevende jaarverslag, in machineschrift-of f setdruk, 
formaat 21 x 29,5 cm, gereproduceerd, gebonden zonder 
draadhechting („paper-back"), legt in wèlverzorgde vorm 
getuigenis af van de steeds groeiende verrichtingen van 
een steeds toenemend aantal werkgroepen. 

Niet minder dan 13 landen hebben eeen „progress 
report" ingediend, waarbij Nederland vertegenwoordigd 
is door Ir J. J. HILLEN en het „Institut International des 
Brevets" door Ing. dipl. G. PUTZ. Verheugend is, dat 
steeds meer landen plannen, schema's en systemen gaan 
uitwisselen en verschillende werkgroepen gezamenlijk 
een project ontwikkelen. Anderszijds mag niet verheeld 
worden, dat gebrek aan mankracht soms een project doet 
beëindigen (Noorwegen), of een simpel zoeksysteem bij 
sterke groei van het materiaal soms onhanteerbaar wordt 
(het Duitse naalden-sorteersysteem bij 10.000 
steroïd-kaarten). 

De voorzitter KNIGHT (Engeland) constateert dan ook, 
dat men gehoopt had meer te bereiken. De grootste ont
wikkeling is volgens hem te zien in de microfilmtechnie
ken („micro-recording"), waaraan drie rapporten en een 
uitgebreide discussie gewijd zijn. 

In totaal zijn er 22 rapporten uitgebracht over speci
fieke technische onderwerpen. Hiervan zijn er niet min
der dan 7 van de hand van deelnemers van de Sovjet
unie. Deze bijdragen zijn overwegend theoretisch van 
aard en behandelen o.a. vertalingsproblemen, die zich 
voordoen bij classificatie en documentatie. 

Tot in praktische toepassing uitgewerkt zijn de rap
porten over de nieuwe documentatie-systemen betreffen
de de glas-technologie (KING en ISAKOW, Ver. St. v. 
Am.), piëzo-elektrische materialen en inrichtingen 
(MICHITO HIRAKI, Japan) en microgolf-circuits (HIDETO 
TAKEUCHI, Japan). 

In een rapport over de automatisering van de informa
tie betoogt WESSEL (The Rand Corporation), dat de 
huidige situatie niet anders dan slecht genoemd kan wor
den. Gezocht wordt naar en in ontwikkeling zijn com-
puter-technieken, waarbij conversatie mogelijk is tussen 
de mens en de machine, die zo op elkaar ingespeeld moe
ten raken, dat bijv. de machine op fouten in de vraag
stelling van de gebruiker wijst. Als illustratie voor de 
ter zake kundige lezer worden enkele uitgewerkte voor
beelden van deze dialoog gegeven. 

Bijzonder instructief is een rapport van SNOW (Enge
land) over het beproeven („testen") van index-systemen. 
Eén van de moeilijkheden die hij bespreekt, is de grote 
invloed van de persoonlijke factor. Bij vergelijkend voor
onderzoek van een reeks octrooi aanvragen door Ameri
kaanse, Duitse en Nederlandse vooronderzoekers bleek 
telkens, dat documenten, die de éne vooronderzoeker van 
direct belang achtte, door een ander als irrelevant ter 
zijde werden gelegd. Bij een uitgebreide studie bleek dat 
van alle relevante documenten slechts 48% door alle 
werkgroepen gemeenschappelijk werd geciteerd: de ver
schillen waren dus groter dan de overeenkomsten! Een 
beoordelaar kon geen duidelijke criteria opsporen bij deze 
typisch individuele selecties. 

Zeer interessant is een rapport van PUTZ over een sta
tistische analyse van alle documenten, door het „Institut 
International des Brevets" geciteerd in 729 „demandes 
d'avis", alle behandeld in november-december 1966. Van 
het vele cijfermateriaal zij geciteerd, dat in bijna 5000 
„groepen" (van de „Indeling der Techniek in Uitvin-
dings-klassen") was gezocht, 3000 documenten werden 
geciteerd, waarvan 91,2% octrooischriften, 8,8% andere 
literatuur, waarvan dan weer 80% gepubliceerd was in 
de laatste 25 jaar. Uit één van de weergegeven grafieken 
blijkt, dat 10% van de geciteerde documenten ouder is 
dan 35 jaar, 7% ouder dan 40 jaar, 5% ouder dan 45 
jaar. 

Het is interessant, hierbij een vergelijking te maken 
met een dergelijke analyse door een Studiekring van de 
Octrooiraad in 1935. Toen was 10% van de geciteerde 
documenten ouder dan 15 jaar en 2,5% ouder dan 20 
jaar. Ook toen bleek, dat er geen grens was, waar voor
bij verder zoeken overbodig was: tot 55 jaar teruggaande 
(1880), vond men in elk jaar een schommelend klein 
aantal anticipaties. De oudste volledige anticipatie, die 
ref. zelf heeft geciteerd, betrof een aardig geconstrueerd 
telraam voor het eerste schooljaar, dat in één der Class-
books van 1855 werd teruggevonden. Er zijn echter veel 
oudere documenten ter sprake gebracht. Zo is om
streeks 1930 het prototype van de toestellen voor „mole
culaire" of korte afstands-destillatie geanticipeerd door 
een afbeelding van een toestel dat alchimisten reeds om
streeks het jaar 1500 hebben gebruikt. Het record is 
waarschijnlijk bereikt in de bouwkundige afdeling: een 
aanvrage voor de bouw van een openluchttheater bleek 
te berusten op principes die de oude Grieken reeds enige 
eeuwen voor het begin van onze jaartelling bij hun amphi-
theaters toepasten, zoals blijkt uit beschrijvingen in 
hedendaagse encyclopedieën. Jammer genoeg zijn de re
sultaten van de toenmalige studiecommissie nooit in druk 
verschenen. 

De serie rapporten van Icirepat omvat als laatste een 
studie van VASILEVSKY (Sovjet-Unie) over de moeilijk
heden en mogelijkheden van een gemechaniseerd voor
onderzoek van handelsmerken. 

Dit artikel eindigt — en karakteriseert treffend het ge
hele congresverslag — met de woorden „The develop-
ment of such systems does not present unsurmountable 
difficulties and may be effected in the near future." 

's-Gravenhage, 15 april 1969. 

H. P. TEUNISSEN. 
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