
Senseo Sensatie
Hét verkoopsucces van 2002 op
de consumentenmarkt lijkt het

revolutionaire koffiezet-
apparaat te zijn dat sinds 2001

onder de naam Senseo Crema
aan de consument wordt

aangeboden. Dit succes is de
concurrentie niet ontgaan. Met

name koffieproducenten
proberen te profiteren van de

nieuwe manier van koffie
zetten. En dat leidt tot

conflicten.

mw. mr. M.eR.I. van der Dussen*

Inleiding
Koninklijke Philips Electronics N.V.
('Philips') en Sara Lee/D.E. N.V.('DE') heb-
ben, in samenwerking met een dochter-
onderneming van Philips, een nieuw koffie-
zetsysteem ontwikkeld. Dit systeem be-
staat uit een opvallend gevormd koffiezet -
apparaat (met waterreservoir voor het di-
verse keren zetten van 1 of2 kopjes koffie)
dat onder hoge druk water door een zoge-
naamde 'pad' (schijfvormig filterzakje ge-
vuld met koffie) perst. Als gevolg daarvan
ontstaat een kop koffie met schuimrandje
dat bijzonder in de smaak valt bij de consu-
ment. Het apparaat wordt gemaakt door
Philips en de pads worden geproduceerd
door DE.DEbrengt inmiddels 5 verschillen-
de smaken pads op de markt (regular,
cafeïnevrij, dark roast, mild roast en moc-
ca).De pads worden in zakken van 18 stuks
verkocht en zijn op grote schaal in Neder-
land te verkrijgen.

Het systeem (de technische vinding) is ten
name van DEgeoctrooieerd. Op het ont-
werp van het systeem ('het Senseo-koffie-
zetapparaat') rusten volgens Philips en DE
auteursrechten die aan hen gezamenlijk
toekomen.

Senseo Crema

Concurrentie
Vomar Voordeelmarkt B.V.('Vomar') heeft
in oktober 2001 koffiepads geïntroduceerd
voor gebruik in het Senseo-koffiezetappa-
raat. Vomar krijgt deze pads geleverd van
Coöperatieve Inkoopvereniging Intergro
B.A.('Intergro'). Vomar verkoopt de pads
in zakken van 18 stuks onder de naam
O'Lacy's Café Crema. Vomar brengt, evenals
DE, haar pads in verschillende smaken op
de markt en heeft op de verpakkingen van
de pads het Senseo-koffiezetapparaat afge-
beeld om aan te geven dat de pads ge-
schikt zijn om te worden gebruikt in het
Senseo-koffiezetapparaat.

Philips en DEhebben zich in verschillende
procedures verzet tegen het door Vomar en
Intergro op de markt brengen van de con-
currerende koffiepads. Vomar en Intergro
zouden volgens Philips en DE inbreuk ma-
ken op octrooirechten en auteursrechten
alsmede onrechtmatig handelen, door o.a.
het maken van misleidende reclame.

Octrooi-inbreuk?
In eerste instantie heeft in kortgeding de
Voorzieningenrechter van de Rechtbank
's-Gravenhage geoordeeld dat Vomar en

Intergro door het aanbieden van hun
koffiepads voor toepassing in het Senseo-
koffiezetapparaat (indirect) octrooi-inbreuk
plegen. Vomar en Intergro zijn evenwel
met succes in hoger beroep gegaan tegen
de uitspraak van de Voorzieningenrechter.
Het Gerechtshof te 's-Gravenhage is van
oordeel dat er géén sprake is van octrooi-
inbreuk. Octrooi-inbreuk zou alleen aan de
orde zijn volgens het Gerechtshof als de
pad een middel betreffende een wezenlijk
bestanddeel van de uitvinding is (dat niet
gekopieerd mag worden). Daarvan is geen
sprake. Als een koffiepad een middel be-
treffende een wezenlijk bestanddeel van
de uitvinding zou zijn, zou ook het beno-
digde hete water dat zijn. Philips en DE
leggen zich niet neer bij de uitspraak van
het Gerechtshof en zijn in cassatie gegaan
bij de Hoge Raad. Het arrest van de Hoge
Raad laat nog even op zich wachten.

Auteursrechten en misleiden-
de reclame
Philips en DEhebben tevens bezwaar ge-
maakt tegen het door Vomar afbeelden van
het Senseo-koffiezetapparaat op de verpak-
king van de pads. Philips en DE stelden
zich op het standpunt dat door de afbeel-
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ding van het Senseo-koffiezetapparaat
Vomar en Intergro inbreuk op de auteurs-
rechten van Philips en DEmaken. Ook zou
door het afbeelden van het Senseo-koffie-
zetapparaat sprake zijn van misleidende re-
clame omdat bij het publiek de onjuiste in-
druk zou worden gewekt dat de pads van
Vomar en Intergro met goedkeuring van
Philips en DEop de markt zijn gebracht.

De Voorzieningenrechter van de Rechtbank
Amsterdam oordeelt dat het visueel aandui-
den van de bestemming van de pads door
een afbeelding van het Senseo-koffiezetap-
paraat in beginsel moet worden aange-
merkt als een doelmatig middel ter voor-
lichting van de consument en gerechtvaar-
digd is, als aan bepaalde voorwaarden is
voldaan. De aanduiding van de bestem-
ming moet op een in de branche gebruike-
lijke wijze geschieden en de afbeelding van
het Senseo-koffiezetapparaat dient zodanig

beperkt te zijn als het doel van die aandui-
ding (het aangeven van de bestemming)
vereist. Aan die voorwaarden is volgens de
Voorzieningenrechter voldaan (slechts een
klein deel- juist genoeg om het apparaat
voor gebruikers ervan herkenbaar te doen
zijn - is afgebeeld) waardoor er geen sprake
is van inbreuk op auteursrechten. De af-
beelding van het Senseo-koffiezetapparaat
is volgens de Voorzieningenrechter ook
niet misleidend. De afbeelding geeft im-
mers slechts aan voor welk apparaat de
pads bestemd zijn.

Overig onrechtmatig handelen
Philips is ook van mening dat Vomar en
Intergro onrechtmatig handelen omdat hun
pads niet compatible zouden zijn met het
Senseo-koffiezetapparaat. Volgens de Voor-
zieningenrechter van de Rechtbank Haar-
lem handelen Vomar en Intergro door het op
de markt brengen van hun pads niet on-

rechtmatig. Uit allerlei onafhankelijke on-
derzoeken is, aldus de Voorzieningenrech-
ter, namelijk gebleken dat de pads van DEen
Vomar en Intergro ongeveer hetzelfde zijn.

Tot slot
Vooralsnog lijkt het iedere concurrent vrij
te staan koffiepads op de markt te brengen
die geschikt zijn voor het Senseo-koffiezet-
apparaat. De Hoge Raad komt evenwel nog
aan het woord en dat zou de zaak kunnen
veranderen. Philips en DEkunnen ook nog
bodemprocedures aanhangig maken die tot
een ander oordeel kunnen leiden. •

* Mw.mr.M.C.H.I.van der
Dussen (foto)is advocaat en
partner bij CMSDerksStar
Busmann te Amsterdam,
sectie Intellectuele Eigendom
en Informatietechnologie

(e-mail:m.vanderdussen@cmsderks.nl).

Jij en ik Hans Bossmann, Amsterdam
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