
Extract uit het audiëntieblad van de openbare terechtzitting van de Rechtbank 's-Gravenhage, 
sector civiel recht - enkelvoudige kamer, gehouden op woensdag 17 februari 2010. 

In de zaak onder zaak-/ rolnummer: 3481571 HA ZA 09-3220 

rechtspersoon naar buitenlands recht 
NOVOZYMES NS, 
gevestigd te Bagsvaerd (Denemarken), 
eiseres in conventie, 
verweerster in reconventie, 
advocaat mr. E. Grabandt. 

tegen 

de besloten vennootschap 
DSM FOOD SPECIALTIES B.V., 
gevestigd te Delft, 
gedaagde in conventie, 
eiseres in reconventie, 
advocaat mr. S. Dack. 

Bij beschikking van 8 september 2009 is aan Novozymes AIS verlof verleent om DSM Food Specialities 
te mogen dagvaarden in de versnelde bodemprocedure in octrooizaken. 

De zaak staat voor het nemen van een antwoord in reconventie. 

Novozymes AIS verzoekt bij brieven van 29 januari 2010 en 2 februari 2010 -kort weergegeven- tot 
verwijdering van de zaak uit het regime van de versnelde bodemprocedure. Bij brief van 1 februari 
2010 verzet DSM zich tegen eerdergenoemd verzoek. 

De rolrechter beslist als volgt: 
Het verzoek van Novozymes AIS tot verwijdering van de zaak uit het VR0 regime zal, gelet op het 
daartegen gemaakte bezwaar door DSM Food Specialities, worden geweigerd. 
Een verzoek een zaak uit het V R 0  regime te verwijderen, waartegen door de andere partij bezwaar 
wordt gemaakt, zal slechts in uitzonderlijke gevallen worden gehonoreerd. Dat geldt zeker indien reeds 
door gedaagde partij is geantwoord en een reconventionele vordering is ingesteld. De belangen van 
beide partijen en het belang van een goede procesorde dienen daarbij in aanmerking te worden 
genomen. 
Het feit dat -naar aanleiding van de stellingen van DSM Food Specialities bij antwoord- nieuwe 
analyses noodzakelijk worden geacht om de gestelde inbreuk ten aanzien van de reeds ten tijde van de 
dagvaarding door DSM Food Specialities verhandelde producten deugdelijk te kunnen onderbouwen 
en dat daarmee enige tijd gemoeid zal zijn, komt onder de gegeven omstandigheden (waaronder het 
feit dat Novozymes AIS- naar DSM Food Specialities heeft gesteld en Novozymes AIS niet heeft 
weersproken -DSM Food Specialities zonder voorafgaande sommatie in rechte heeft betrokken) voor 
risico van Novozymes AIS. 
Het belang van Novozymes AIS om reeds in deze procedure tevens producten te kunnen betrekken 
die eerst na het uitbrengen van de dagvaarding door DSM Food Specialities op de markt zijn 
geïntroduceerd weegt niet zwaarder dan het belang van DSM Food Specialities een spoedige uitspraak 
te krijgen terzake van de gestelde inbreuk, alsmede terzake van de inmiddels bij conclusie van eis in 
reconventie aanhangig gemaakte vordering tot vernietiging van het octrooi. 

De zaak wordt verwezen naar de rol van 3 maart 2010 voor het overleggen van stukken 3-voud. 

w.g. M. Pronk w.g. mr. G.R.B. van Peursem 
namens de rolrechter 


