vonnis
RECHTBANK DEN HAAG
Team handel

zaaknummer/ rolnummer: C/09/575617/ HA ZA 19-664

Vonnisvan 14juli 2021
in de zaak van

l. STRATCO B.V. te Oosterhout,

2. PEGASUS HOLDING B.V. te Breda,
eiseressen,

advocaatmr. L. Keukens,
tegen

l. SWEETNOWNLB.V.te Amsterdam,
2. SWEETNOWHOLDINGB.V.te Amsterdam,
3. de vennootschap naarbuitenlands recht HSWTFRANCE SASte Coudekerque-Branche,
Frankrijk,

gedaagden,
advocaat mr. A. van Hees.

Eiseressen worden hierna tezamen 'Stratco es' genoemd en ieder voor zich 'Stratco' en
'Hyet Holding' (de handelsnaam van Pegasus). Gedaagden tezamen worden "HSWT es'
genoemd en apart 'Sweet NowNL', 'Sweet Now Holding" en 'HSWT France'.
De behandelend advocaten van de zaakvan HSWT es zijn mr. L. Bakers en mr. M. Brinks.
l.

De procedure

1. 1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaardingvan 16 mei 2019,met producties l t/m 30;

- deconclusievanantwoordvan 11 september2019,metproducties l t/m 22;
- hettussenvonnisvan23 oktober2019,waarineencomparitievanpartijen isgelast;
- hetproces-verbaalvandenaderbepaaldecomparitievanpartijenvan22januari2021 en
de daaringenoemdeprocesstukkenen producties, te weten:

.

deaktevenneerderingvaneistevensakteoverleggingaanvullendeproductiesvan

.
.

deantwoordaktevanHSWTes4 november2020,metproducties22t/m 35;
deaktevemieerderingvaneistevensakteoverleggingaanvullendeproductiesvan

.

deakteoverleggingproductiesvan Stractod.d. 8 januari2021,metproducties74

Stratcoes d.d. 6 november2019,met producties31 t/m 51;
Stratco es d.d. 4 november 2020, met producties 52 t/m 72;

.

t/m 80.2;

deantwoordaktevan HSWTesd.d. 22januari2020,metproducties36t/m 45;

C/09/575617/ HAZA 19-664

14juli 2021

.

de aktehoudende overlegging productie d.d. 19januari 2020, met productie 46 van

.

deop 8 januari2021 toegezondenpleitnotitiesvan Stratcoes;

.

de op 19januari 2021 toegezonden pleitnotities van HSWT es.

HSWT es;

l .2.
De op 29 april 2021 en 4 mei 2021 ontvangen opmerkingen van partijen over het
buiten hun aanwezigheid opgemaakte proces-verbaal, behoren tot de processtukken. De
rechtbank gaat voorbij aan de opmerkingen die partijen over en weer hebben gemaakt over
ontoelaatbaar'napleiten'.

l .3.

Ten slofte is een datum voor hetwijzen van vonnis bepaald.

2.

De feiten

2.l.
Stratco is eni aandeelhouder en bestuurder van Hyet Holding (de handelsnaam
van Pegasus).
iema:
), diesinds2009metverschillende

vennootschappen actiefisopdemarkt voorzoetstoffen, isbestuurder van Stratcoenenig
aandeelhoudervanTT BeheerB.V., diedeaandelen in Strateohoudt.
2.2.

Hyet Holding is op 15 oktober 2015 eigenaar geworden van de Franse

vennootschap Ajinomoto Sweetener Europe SAS, die in Gravelines, Frankrijk, een fabriek
exploiteerde waarzoetstoffen, waaronderaspartaam, werden geproduceerd (hierna: 'de

Gravelines-fabriek'). DeGravelines-fabriek isdeenigeaspartaam-producent in Europa. Er
isverderéénproducent vanaspartaam inJapanenalleandereaspartaam-producenten zijn
gevestigd inChina. Deafnemers vandeindeGravelines-fabriek geproduceerde aspartaam
zijn voedsel- en (fris)drankfabrikanten die aspartaam als grondstof gebruiken bij de '
productie van voedingsmiddelen en (fris)drank.

2.3.
Na de onder 2.2. bedoelde overname is Ajinomoto Sweetener Europe SAS
voortgezet onder de naam Hyet Sweet SAS. Tot 20 december 2018 was Hyet Holding enig
aandeelhouder van Hyet Sweet SAS.
was bestuurder en feitelijk
leidinggevendevan Hyet SweetSAS.

2.4.
Sweet Now Holding (tot 5 april 2019 genaamd Hyet Sweet Holding) is enig
aandeelhoudervan SweetNowNL(tot 5 april 2019genaamdHyet SweetNLB.V.) en
HSWT France. Sweet Now Holding en Sweet NowNL worden bestuurd door
(hierna: .

Sweet Now NL houdt zich

bezigmetde in-enverkoopvangrondstoffenvoorde productievanzoetstoffenvoorHSWT
France.

2. 5,

HSWTFrance is op 2 januari 2019 opgericht door

ten

behoeve van de exploitatie van zoetstoffen in de Gravelines-fabriek (zie ook 2. 15).
2.6.
Stratcohoudtdevolgende,op2 november2015voorwarenen dienstenin klasse l
(chemische producten), 5 (farmaceutische en medische preparaten), 30 (natuurlijke
zoetstoffen) en 35 (reclame) ingeschreven Uniemerken (hierna tezamen: 'de HYETmerken):

(i)

het woordmerk HYET met nummer 014758817 (hierna: het HYET-woordmerk)
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(ii)

het woord-/beeldmerk met nummer 014758775 (hierna: het HYET woord/beeldmerk)

'"7
et

L.
(iit)

hetbeeldmerk met nummer 014758833 (hierna: hetHYET-beeldmerk)

"7
2. 7.

Stratco heeft in een Technology License Agreement (TLA) d.d. 15 oktober 201 5

aanHyet SweetSASeen exclusieve, nietoverdraagbare licentie verstrekt voor gebruik van
onder meerde HYET-merken tegen een licentievergoeding van 4% van dewereldwijde
netto omzet uit de verkoop van zoetstoffen (aspartaam, acesulfame-k en sucralose).

2.8.
Dezoetstoffen dieindeGravelines-fabriek wordengeproduceerd zijn
onderworpen aanwarenwetgeving, dieonder meer regels bevat met betrekking tot
registratie enetikettering. Dezoetstoffen moeten worden voorzien vaneenveraegeling en
een certificaat (CvA), met daarop de productnaam en de producent. Producenten,"
distributeursendefabrikantdiedezoetstoffenweerverwerkt, hebben
administratieverplichtingen, die onder meer inhouden dat de productnaam en het CvA van
het product dat in het levensmiddelenproces wordt verwerkt, exact moeten overeenstemmen
met het bestelde product dat vermeld staat in desystemen van dedistributeurs endeklanten.

2.9.

Medio2018kwamHyetSweetSASinzwaarweerteverkeren. Zij isop27juni

2018doorderechtbankteDuinkerken in tredressementjudiciaire ' gebracht,eenmeteen
surséancevan betalingvergelijkbarerechtsfiguurnaarFransrecht. Derechtbankheeftde

daarbij benoemde bewindvoerder eentermijn tot 22oktober2018gesteldom een
investeerder tevinden diedeGravelines-fabriek wildeovernemen, oing-concem ofviaeen
doorstart nafaillissement. Dezeterm"n isverten d nadat
p 11 oktober2018
in contact was gekomen met

2. 10.

Nadat op 19 oktober 2018 een non-disclosure overeenkomst was

loten en

gesprekken zijn gevoerd over toekomstige samenwerking, hebbe
'via
SIF III CV. ') en Hyet Holding op 19november 2018 een Term Sheet (hierna: 'de Term
Sheet') ondertekend, die voorziet in het volgende stappenplan:

l.

derhandelt metdebewindvoerder overdekoopvande
tiva van Hyet Sweet SAS (de Gravelines-fabriek);

2.

opt deaandelen ofrelevante activa (waaronder de HYET-

merken) van Stratco en haardochterondernemingen Hyet Sweet B.V.en Hyet

SweetInc.(gezamenlijk"StratcoGroep"),ondervoorbehoudvandeteverrichten
due diligence en de uit te onderhandelen shareholders agreement.

' Inde term sheetabusievelijk vermeld als SIFIII B.V.
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2. 11.

OnderdeTerm Sheetwashetde bedoeling om deaandelen ineen 'oint venture die

de Gr veli

fabriekzouexploiterente verdelen tussen

p basisvan dewaardevande inbren van iedere partij. De inbreng van
was financieel en
zou de Nederlandse activiteiten (van de

Stratcogroep), deHYET-merken endetechnologische IPinbrengen, gecorrigeerd metde

schulden van deNederlandseactiviteiten.

2. 12.

Er is een ongedateerdebriefvan

aantheCocaColaCompany(hierna:CocaCola),dieb g
"Firstofall. I wouldlikelothankyouforreceivingusinAtlanta.Togethei
nd
HYETHolding havespentthelast twoweekscontinuingtoworkonfindinga waytoguarantee a
future fot the Frenchplant as a producer ofaspartame. (...)

Aswediscussed.a criticalreqwrementremainsgettingfirmcommitmentfromowkeycustomerson
volumes andpnces toensuresufficientprofitability goingforward. Beforewecancomplete the
transactionwiththeadministratorandinjectsubsfanlialnewfmancing,wewitlneedanagreement
wilh Coca Colafor 2019 and 2020. (... )"

2. 13.

Op 5 december 2018 isdejuridische en financiële due diligence naarde Stratco

groep gestart.

2. 14.

O 20 december 2018 heeft de rechtbank te Duinkerken in

md met het bod dat

p 19december 2018via
(detoenmalige naam
van HSWT France) had uitgebracht op activa van Hyet Sweet SAS. Dit bod zag niet op de
TLA, die wel vermeld stond op dedoor de bewindvoerder opgestelde lijst van over te
nemen activa.

2. 15.

Deactiva van Hyet Sweet SAS zijn per 2 januari 2019 overgedragen aan HSWT

France,dievanafdiedatum deGravelines-fabriek heeftgeëxploiteerd, metgebruikmaking

van de HYET-merken.

2. 16. Op3 januari 2019hee
n CocaCola geschreven:
"PleaseleaveHYETHoldingB.V. asthelegalentityforthecontractfornaw.Wemaywanfto
change(hls later bul notnecessaryfotusal thispoint."

2. 17. Metingangvan l januari2019zijn Hyet HoldingenCocaColaeenModification
Agreement overeengekomen, waarbij de in 2017tussen Hyet Holding enCocaCola
gesloten Master Ingrediënt Supply Agreement werd gewijzigd, door verlenging van de
looptijd van de bestaande overeenkomst tot 31 december 2021 en afspraken over volumes
voor afname van aspartaam doorCocaCola voor 2019tot enmet 2021. Onder ii c., waarde
voorwaarden waaronderaspartaam wordt geleverd staanopgesomd, staatonder meer:
"fiv) salisfacloiycompletionofanauditofSupplier'sfacilityinGravelmes-. France"

2. 18.

Op 10januari 2019 was dedue dil nee afeerond. Naar aanleiding van de

uitkomsten vandeduediligenceheeft

zichophetstandpuntgestelddat

n degesprekkeneenonju
beeldhadgeschetstvande
Stratco Groep. Op 28januari 2019 heeft
en aangepast voorstel
gedaan, waarop de Stratco Groep op 31 januari 2019 liet weten datzij vasthield aandeTerm
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Sheet.Op 15februari2019liet

p haarbeurtaandeStrateoGroep

weten datzij vasthield aan haaraangepaste voorstel van 28januari 2019.

2. 19. Op 18februari2019hebbenStratcoen Hyet Holding inverband metde
beëindigingvandeonderhandelingen aanspraakgemaaktopvergoeding doorHSWTesvan

doorhengeledenschade,ondermeerindevormvangederfderoyaltyvergoeding voor

gebruikvandeHYET-merken. Op22 februari2019heeftHyetHolding B.V. in'eenfactuur

metvervaldatum I maart2019aan

licentievergoeding inrekening

gebracht voor het gebruik vande HYET-merken en"Technical IP"van~ l .440. 000(ex
btw . 16maart2019heeftHyet Holdingdezelfdefactuurgestuurd aanHSWTFrance.
HSWTc.s" diedegegrondheidenjuistheidvandezefacturen
betwisten, hebbendefacturen onbetaald gelaten.

2.20. DeGravelines-fabriek maaktegebruikvaneenmailservervandeStratco-groep.

27 februari 2019 hee
HSWT France geschreven:
"/would like to informyou themail server isgoing tobechanged dwing the upcoming week(s),
latest March 8"'. Inorder toprevent any disruptionsfor executing thisprocess l wouldlike toreceive

thespecific mailaddressesyouwouldlike tousebeforeupcoming Frlday March l inorder tosetup
therequiredmailboxesintime. Whenihisparioftheprocess isexecutedyouwillreceivefurther
inslruclions,"

HSWTeshebbenhieroplatenwetendatzij nietzondermeerhiermeeinstemdenendatzij

deze transitie in goed overleg wensten te bewerkstelligen.

2.21. Vanaf l maart 2019heeft HSWT France nieuwe e-mailadressen in gebruik
genomen, dieeindigdenop@hswt.fr. Zij heeftdezenieuweadressengekoppeld aande
accountsvandemedewerkers vandeGravelines-fabriek. Daarbijzijndeadressenvandeze
accounts omgezet in namen eindigend op @hswt. fr.

2.22.

Devoorheen doordemedewerkers vandeGravelines-fabriek gebruikte

mailadresseneindigendop@hyetsweet. com,dieviadeservervandeStratco-groep

functioneenlen, bleven bestaan. Op4 maart 2019hebben Stratco esdezee-maïladressen
afgesloten voor demedewerkers vande Gravelines-fabriek. Daardoorkonden deze

medewerkers niet langerberichten ontvangen ofverzenden viaemailadressen eindigen op
@hyetsweet. comenkwamenberichtendiewerdenverzondennaardezeemailadressen bij
Stratcoesterecht.

2.23.

Inmaart2019 heeftHSWTFrancehaarzakenrelaties geschreven:

"Wearepleased to announce fhat HSWT France hoslaunched lts own brandand idenlity.

ThenewHSIVTrepresenls anexcluslvefocusonaspartame "madeinEurope" inthesamefaclory
Ihatwas built inGravelines, France in 1991. Thecompany, rich in knowledge andexperience. wilt
bededicaledto the highest quality standards asalways. Andwhite the name isnew, youwill continue

tobeservedbythesamededicaledemployeesworkingfrom owGravelinessite.Theactivitiesofthe
FrenchasparlameplantwillnolangerhavelieswiththeoldHYETSweetbrandor its Dutchtrading
activities."

Daarbij werden de zakelijke relaties erop geattendeerd dat per l maart 2019 de

@hyetsweet. commailadressennietmeeractiefwarenendatinplaatsdaarvangebruikzou
wordengemaaktvan@hswt.fr mailadressenendatereennieuwewebsitewas
www.hswt.fr .
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2. 24.

Op 12 maart 2019 heeft
n Coca Cola geschreven:
"</-4
w///goseparateways,wherebywewillownandoperate
the Frenchplant underthenewname HSWT. Adwillcontinuetradeacliviliesunder the HyetSweel
nameandhavenorelationshipwithouractivities.I thoughtilwouldbegoodtogiveyousomemore
backgrovnd on this soyou are clear on the situation. "

2.25.

Bij briefvan 19 maart 2019 heeft de advocaat van HSWT France Stratco es

gesommeerd om vóór20 maart 2019, om 9.00 uur, het ononderbroken en ongelezen
doorsturen van Hyetsweet-com mailaccounts naar HSWT France te herstellen en direct de
sinds 4 maart 2019 geblokkeerde mailberichten door te sturen aan HSWT France.

2.26. Vanafl april 2019heeft HSWT France hetgebruik vande HYET-merken
afgebouwd en iszij overgegaan op het hieronderafgebeelde HSWT-teken.

»n^

2.27. HSWT France heeft in april 2019 de HYET-merken verwijderd van de gevel van
de Gravelines-fabriek. Afgezien van hetonder 2.28 bedoelde gebruik van het HYETwoordmerk in deproduct-/typeaanduiding, heeft HWSTFrancehetgebruik van de HYETmerken gestaakt.

2.28.

Naapril 2019gebruikte HSWTFrancenogwel 'HYETAspartaam' alsproduct-

/typeaanduiding van in deGravelines-fabriek geproduceerde aspartaam. CvA's vermeldden
bijvoorbeeld:

"QualitysystemofHSWTFrancoSASiscerlified ISO9001 (2015) andBRC(V7) bySGS.This lot is
in compliance with HYETAsparlame speci/ication no HSOI20. Methods andversion + HS"internal
method,"

Andere voorbeelden van naapril 2019 bestaand gebruik van 'HYET Aspartaam' als
product-/typeaanduidingenzijn:
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Oelhre Note
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Boxeswitti pre-prtnted Hyet Sweettogowereused to package aspartame
thatwasproducedbefore3 May.Aft»(hlsdate.newunmarkedboms
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Aspartame prodiiced and packaged before 3 Maywasstil' Inold Boxes
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rtame

wereused

Boxesft labels for
productihlppedte

customen no laterthan ISlu

customers

Product name

communicatedto customersin june

2.30. Na het staken van deonderhandelingen over samenwerking bij deexploitatie van
de Gravelines-fabriek, i
et bedrijven uit de Stratco-groep in China
geproduceerde aspartaam gaan verhandelen. De Stratco-groep presenteenle zich daarbij als
eenwereldwijdactievegroep,waartoeHyetSweetSASmeteenadresin Gravelines
behoort. In ieder geval tot mediojuli 2019 presenteerde de Stratco-groep zich als 'one ofthe
leading Ewopecm mcmufacturers' van zoetstofifen, met de Gravelines-fabriek als

productiefaciliteit, en vemieldde zij op haar website www etsweet. com datzij zoetstoffen
produceerde en verhandelde. Na sommaties namens HSWT es (zie 2. 39) om deze wijze van
presenteren te staken, isde tekst aangepast. De website vermeldt nog steeds dat Hyet Sweet
SAS kantoor houdt in Gravelines.

2.31. Op 30 maart 2019heeft Neosdirect aan
geschreven, ineen
mailberichtmetalsonderwerp'tenaamstellingdocumenten':
"Is HSWT France SAS- is datvoluit Hyet Sweel France SASofis deafkorting dejuridische naam? "

132.

Holding:

Op 9 april 2019 heeft HSWT Francs onder meer het volgende geschreven aan Hyet

"Please beinformeelthat HSWTFranceSAShasceasedtheuseofthe Brandnameandlogo asper l
April 2019. All customers arealsoto changethereference lo "Hyet" intheirspecifications and
recipesassoon aspossible."

2.33. In mei 2019 hebben Coca Cola ('Company') en HSWT France ('Supplier') een met
ingangvan30april2019geldendeMasterIngrediëntSupplyAgreementgesloten.Daarin
staat onder meer:

"Supplier agrees tomanufacture Goodsonlyalfacilities mthorked byCompany ("Supptters
Autlwriwd FacWties")whlchare also listedm ExlübitA."
ExhibitA vermeldt:

"Assetforth inSection l oftheAgreement, Supplierwiilmanufacture Goodsonly al Supplier's
Authorized Facilities. Authorizalion ofa Supplierfacility. regardtess asto whether ornota Svpplier
facility is identifiedbelow, will only occurqftersuchSupplierfacility hasbeenauditedandapproved
by Company.
Gravelmesfacitities."

2.34.

Op 18juni 2019heeftHSWTFranceeenbriefgestuurdaanhaarklanten,waarin

onder meer het volgende staat:

C/09/575617/ HA ZA 19-664

14juli 2021
10

"Since2 January20Ï9, outcompanynamechangedtoHSWTFrameSAS.

tnistedona futurefortheonly Ewopeanproducer ofaspartameandacquired 100%ofthecompany
Thefmalstepofthere-lauwhistherebrandingproudlyourproductasHSWTASPARTAME,aswe
arenot linkedto HyetSweetactivities andwewant lo avoidanyconfusiononthls. Therefor^ asof l
September 2019, please beready toformalty welcome HSWTASPARTAME material. This may
requiresomeactionbycustomerstochangetheproductnamensin theirsyslemsandadministration.

Weqffirmyouthatonly theproduct namewiltchange- themamifacturmg andotherprocesses will
remain the same."

2.35.

Op 19juni 2019 heeft HSWT France per email het volgende geschreven aan haar

zakelijke relaties:

'Wearecurrentty intheprocess ofrebranding. andyouwill becomefamiliar withHSWTAspartame
as l st ofSeptember 2019.

(...)
IVelookforwardto servingyou underthenew look HSWTAspartame nameasofSeptember Ist"
2.36.

Vanafmediojuni 2019 hebben verschillende afnemers van in de Gravelines-

fabriek geproduceerde aspartaam berichten gestuurd aane-mailadressen eindigend op
@hyetsweet. com metvragen naaraanleidingvandenaamsverandering naarHSWTFrance
en met verzoeken om in verband daarmee documenten toe te zenden.

2.37. Beginjuli 2019hebbenStratcoeseeneenmalige 'bounce' geplaatstopde
emailadressen eindigend op @hyetsweet. com. Deafzender kreeg eenmalig deEngelstalige
melding datdepersoon diemenprobeert tebereikenniet langerwerkzaam isbij deHyet

Sweetgroep. De 'bounce'vermelddeverderdatindienmencontactwenstmet HSWT'een
mail kanwordengestuurdaaninfo@hswt.fr en indienmencontactwenstmetde HYET

Sweetgroupeenmailaancustumorservices@hyetsweet. com kanwordengestuurd.
2.38.

Op5 juli 2019hebbenStratcoesenkeleafnemersvanHSWTFrancegesommeerd

hetgebruik vande HYET-merken te staken. Naaraanleiding daarvan heeftéénvan hen
opgemerkt:
"Thenew company's name is HSWT-whichstill reminds on HyetSWeeT"
2.39.

Op2 en 11juli 2019heeftdeadvocaatvan HSWTes Stratcoes

opnieuwaangeschrevenoverdee-mailadressenenhendaarnaastgesommeeiddewebsite
www. h etsweet-com te veranderen.

2.40^

Op 20 augustus 2019 heef.

als directeur van Hyet Aspartame B. V.)

aan Pepsicogeschreven:

"TheGravelines site isnotauthomedloproduce HYETAspartame sinceJanuary2019, onty Vita
SweetinChinahastheauthorizationloproduceHYETAspertame. l canexplalnthesituationlo
Jonathanandcreatemorectarity buls'inceJanuary 20f 9 theGravelines site is infringing trademarks
ifthey are using the HYETSweet name."

2.41.

Op28augustus2019heeftPepsicoaanHSWTFranco

geschreven:

"CanymipleaseseebelownotefromAdatHYET. l amnotfamiliarwithAd. Butil appearsthatow
R&Dteam hadreachedout to himtogetsome requireddocumentation (, ")for HYETAspartame
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fromyow Gravelines. Francefaclltty. Ad'semail belowreferencing to VitaSweethoscausedquite a
confusion. Wewouldapprecialeifyoucanhelp toprovidectarity onthisnote."

2.42. Op29 augustus 2019heeft
Pepsicoondermeer geschreven:
"Juslloaddandclari on
messagetoyouyesterday,TheGravelines(France)facllityis
underful
m/nershipsinceJanuary2019.WenolangervsetheHyetSweet
name aswehavecul a

the Hyet Sweelcompany. a small Dulch dislributor ofsweeleners

ownedandrunbyA
transition

confii slon

Unfortunatelyheseemsto betryingtotakeadvanlageofsome
with customers

bypushing

other

products

not made in

Gravelines.

/ wouldrecommend thal lo avoidfurther issuesyou updateyour master data inyow systems wilfi the

right informationregardingHSWT.AllowemailaddresseshavethefShswl.fr domainname(... ).
2.43.

Op 13 september 2019 heeft Stratco HSWT France gesommeerd het gebruik van de

handelsnaamHSWTen het HSWT-tekente staken.
3.

Hetgeschil

3. 1.

Stratcoesvorderen - nawijzigingen van eis- dat de rechtbank bij uitvoerbaar bij

voorraad verklaard vonnis:

I.
II.

voorrechtverklaartdatHSWTesinbreukmakenopdeHYET-merken;
voorrechtverklaartdatHSWTesonrechtmatighebbengehandeldzoals
omschreven in de processtukken;

III.

HSWTes veroordeelt met onmiddellijke ingangnabetekening van dit vonnis
iederedirecteen/ofindirecteinbreukopdeHYET-merken,meer in het
bijzonderhetgebruikvan detekens 'HYET', HYETSWEET'en 'HSWT in de
EuropeseUniete staken engestaaktte houden;

[V.

HSWTesveroordeelt binnen uiterlijk veertien dagen nabetekening van dit
vonnisaan deadvocaatvan Stratcoes, mr. L. Keukens,eendooreen

onafhankelijke registeraccountant, diegeeneerdere zakelijke relatie heeftmet
HSWTes,opgesteldeengoedgekeurdeverklaringte verstrekken,voorzienvan
kopieën van relevante ondersteunende documenten envergezeld van een
verklaring van deregisteraccountant betreffende dewijze waaropdezete werk
is gegaan en de rekenmethodes die daarbij zijn gebruikt, ten aanzien van:

a. detotaleomvangvanhetproductdat HSWTesvanafl januari201 9
hebbengeproduceerd,doenproduceren,besteld,in voorraadheeften/of
heeft verkocht;

b. de inkoop- enverkoopprijs van hetondera. genoemde product die HSWT
es hebben betaald afgerekend;

c. hettotaalbedrag aanomzet dat HSWTes hebben behaald ten gevolge van
de verkoop van het onder a. genoemde product;

V.

HSWTes beveelt om binnenzeven dagen na betekening van dit vonnis op de
eerste pagina van haarwebstie www.hswt. fr onmiddellijk zichtbaar de door
Stratco es voorgestelde tekst te plaatsen;

VI.

HSWTesveroordeeltom iedereverwerkingvandepersoonsgegevensvan
ofde voomialig werknemers van Hyet Sweet B.V., meer in het

bijzonder,maarnietbeperkttot gebruikvan persoonsgegevensin emailadressen eindigend op @hswt.fr, te staken en gestaaktte houden;
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VII.

HSWT esveroordeelt om binnen twee dagen na betekening van dit vonnis aan

deadvocaatvanStratcoes,mr.L.Keukens, inzagetegevenindeverwerking
van persoonsgegevens var
Hyet Sweet B.V., in het bijzonder door:
a.

de voormalige werknemers van

afgiftevanallefysiekeendigitaledocumenten, meerinhetbijzondermaar
nietbeperkttot e-mailcorres ondentie brievenenovereenkomstenwaarin

depersoonsgegevens van

n/ofde(voormalig) werknemere

van HyetSweetwordenverwerktin deperiodevan november2018toten
met dedatum van dit vonnis;
b.

afgifte van een lijst van verzenders en ontvangere van documenten zoals
bedoeldondera.;

VIII.

HSWTesveroordeelt metonmiddellijke ingangiedereonrechtmatige daad,
oneerlijke misleidende handelspraktijk ofdaadvanoneerlijke mededinging,
zoals omschreven in de processtukken, meer in hetbijzonder maar niet beperkt
tot hetdoenvanonjuiste, misleidendeen/ofdiffamerende uitlatingen over
Stratcoes,Hyet Sweet
hetoponrechtmatige wijzegebruiken
vanpersoonsgegevensvar

ofvan(voormalig)werknemersvan

Hyet Sweet ine-mailadressen van HSWTofanderszins hun persoonsgegevens
n/ofde (voonnalig) werknemers van Hyet Sweette

gebruiken, hetgebruik vanhettekens HSWTofgelijksoortige tekensvoorde
productie,distributieenverkoopvanaspartaamen/ofanderezoetstoflFen
waarmeeverwarringwordtgewektmet de HYET-merkenen tot slot iedere

handelingwaarmeewordtgesuggereerd datStratcoes,

/ofHyet

Sweet op enige wijze commercieel verbonden zijn aan HSWT, te staken en

gestaakt houden;
IX.

HSWTesveroordeelt tot betaling vaneen dwangsom van 10.000voor iedere
overtreding vandeonder III,tot en met VIIIgevorderde bevelen of, naarkeuze
van Stratco es, van 10.000 voor iederedagofdeel daarvan dat HSWTesmet

degehele ofgedeeltelijke nakoming van die bevelen ingebreke blijven, toteen
maximum van 1.000.000isbereiktalthanseen ingoedejustitie te bepalen
bedrag;
X.

primair: HSWT esveroordeelt tot vergoeding van dedoor Stratco esgeleden en

nogte lijden schadeten gevolge van deonrechtmatige gedragingen van HSWT
es,welke schadeopgemaakt dientteworden bij staatenvereffend volgensde
wet;

subsidiair: HSWTesveroonieelt tot betalingvandegederfde
licentievergoedingvan 8.l 00.000,subsidiair l .440.000enmeersubsidiair

eenredelijke licentievergoeding binnenveertien werkdagen nabetekeningvan
dit vonnis als schadevergoeding (inclusiefwettelijke rente tot dedatum van
dagvaarding,

eenenandertevermeerderenmetwettelijkerentevanafdedatumvan
dagvaarding;
XI.

HSWT es veroordeelt in de proceskosten ex art. 1019h Rv2 en de nakosten, te

vermeerderen metwenelijke renteoverde(na)kosten indienbetalingniet
binnen veertien dagen na dedatum van dit vonnis plaatsvindt.
3. 2.

Stratco esstellen daartoe het volgende:

2 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
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(a) HSWTeshebbeninbreukopdeHYET-merkengemaaktindezin vanart.9 lid 2

suba en b UMVo3(i) doordeHYET-merken zondertoestemming vanStratcote
gebruiken en (ii) met het gebruik van het HSWT-teken en de handelsnaam van
HSWT France;

(b) HSWTFrancemaaktzondertoestemming onrechtmatig gebruik van de
persoonsgegevensva
vier(voormalig) medewerkersvanHyet
Sweet, doore-mailadressen met hun naam erin te gebruiken;
(c) HSWTFrance maakt zich schuldigaanoneerlijke handelspraktijken in dezinvan
art. 6:193e BW4;

(d) HSWTFrancemaaktzichschuldigaanonrechtmatige oneerlijke mededinging, door
gebruikte makenvandeorganisatie,investeringenendeactiviteitenvan Stratcoes
enop onrechtmatigewijzete profiterenvande investeringenvan Stratcoes.
4.

De beoordeling

Bevoegdheidvorderingen dagvaarding eneerste eiswijziging
4.l.

Derechtbank is op grondvan art. 123, 125 en l 26 UMVo in combinatiemetart. 3

van deUitvoeringswet E.G.-verordening inzake het Gemeenschapsmerk bevoegd kennis te
nemen van devorderingen met betrekking tot de HYET-merken. De bevoegdheid in dezaak
tegen HSWT France is beperkt tot hetNederlands territoir. Voor deandere grondslagen van
de vordering in de dagvaarding en deeerste eiswijziging geldt dat HSWTeszijn verschenen
zonderde bevoegdheidvanderechtbankte betwisten.
Detweedeeiswyziging

4.2.

Demetdetweedeeiswijzigingingesteldevorderingen zijngebaseerdopdeonder

3.2 sub(b) tot en met (d) bedoelde verwijten. HSWTes maken bezwaartegen detweede
eiswijziging en beroepen zich ten aanzien vandedaarin opgenomen vorderingen tegen
HSWTFranceop onbevoegdheidvan deNederlandserechter.
De AVG-vorderingen

4.3.

Derechtbank laatdeopdeAVGgebaseerdevorderingen indetweedeeiswijziging

als strijdig met degoede procesorde buiten beschouwing. Dezevorderingen bezwarende
lopende procedure met een nieuw geschil op basis van nieuwe verwijten, feitelijk en
rechtens, en zijn, via een procesvolmacht aan Strateo, ingesteld door nieuwe partijen die niet
eerderpartij waren in dezeprocedure. Stratco eswolden niet-ontvankelijk verklaard in deze
vorderingen.

Deanderevorderingenindetweedeeiswijziging
4.4.

HSWT France is op de dagvaarding verschenen zonder de rechtsmacht van de

Nederlandse rechter te betwisten. In haarantwoord akte naaraanleiding van detweede
eiswijzigingheeftHSWTFrance,opheteerstemomentdatdatkon,derechtsmachtvande
Nederlandse rechter betwist ten aanzien van de bij de eiswijziging tegen haar ingestelde

3 Verordening(EU)nr. 2017/1001vanhetEuropeesparlementendeRaadvan 14juni2017inzakehel
Uniemerk.

4 Burgerlijk Wetboek.
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vorderingen. Stratco es kunnen daarom niet worden gevolgd in hun betoog datdit
bevoegdheidsverweer te laat wordt gevoerd.

4.5.
DemetdetweedeeiswijzigingtegenHSWTFrance ingesteldevorderingen op
grondvanoneerlijke misleidende handelspraktijken enoneerlijke mededinging, worden
bestreken door debijzondere bevoegdheidsregel van art. 7 sub2 Brussel I bis-Verordening.5
Daarin is bepaald dat het gerecht van de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft

voorgedaanofkanvoordoen internationaal bevoegd is. Hetkanzowelgaanom deplaats
waardeschade is ingetreden (Erfolgsort) als op de plaats van degebeurtenis die de oorzaak
isvan deschade (Handlungsort). Deze bijzondere bevoegdheidsregel moet autonoom en

strikt worden uitgelegd. Deplaats van hetintreden vandeschadeisdeplaats waarde
beweerde schade zich concreet voordoet. 6 De gestelde schade als gevolg van dedoor Stratco

esgesteldeoneerlijke misleidende handelspraktijken enoneerlijke mededinging wordt
geleden door deNederlandse vennootschappen Stratco en Hyet Holding, die hun

handelsactiviteiten inNederland uitoefenen enwiercentrum van belangen in Nederland ligt.
Het Erfblgsort is dus inNederland gelegen. Ditschept bevoegdheid vandeNederlandse
rechter. Het geschil over het Handlungsort kan onbesproken blijven.
4.6.
HoewelStratcoesdezevorderingentegenHSWTFranceeerderhaddenkunnen
instellen, is dit deel van detweede eiswijziging niet strijdig met de goede procesonle. Deze
vorderingen zien deels op hetzelfde feitencomplex als de bij dagvaarding en de eerste
eiswijziging ingestelde inbreukvorderingen en HSWT France is niet in haar verdediging
geschaaddoorhetinstellenvandezevorderingen.
ProcessueelbezwaarSfratcoes

4.7.
Voorafgaand aan deeerst geplande comparitie van partijen zijn partijen
geïnstrueerd om twee werkdagen voor de zitting een schriftelijke pleitnotitie in te dienen.
Vervolgensisdezittingtweekeeruitgesteldin verbandmetdekortvoordedesbetreffende
zittingen ingediendeeiswijzigingen van Stratco es. Daarbij is aanpartijen te kennen
gegevendatdeoorspronkelijkezittingsinstructiesgehandhaafdbleven.Stratcoeshebbenna
telefonisch contact met degriffie hun pleitnota tien dagen voor de zitting toegezonden, met
inachtnemingvanderegulieretermijn voorhetindienenvanstukken. Derechtbankhadtoen
nog geen instructie gegeven over de precieze datum waarop de pleitnota's moesten worden

toegezonden. Op 12januari 2021 heeft de rechtbank laten weten dat de pleitnota's - net als

voor deandere zittingen - twee werkdagen voordezitting moesten worden ingediend, op 19
januari2021.HSWTeshebbendatgedaan.Stratcoeshebbenbezwaargemaakttegendeze
gangvanzakenenhebbengevraagdom naafloopvandezittingschriftelijk te mogen
reagerenopdeschriftelijke pleitaantekeningen vanHSWTes.Tijdensdezittingheeftde
rechtbank laten wetendatdegangvan zakenrondhetindienenvandepleitnota vanStratco
esongelukkig was, maardatde zaakeerst besproken zou worden. Tijdens dezitting, die
geruimetijd in beslagheeftgenomen, zijn defeitenendestandpunten van partijen
uitgebreid besproken. Stratco eszijn ruimschoots in de gelegenheid gesteld zich uit te laten

overdestandpunten enbescheidenvan HSWTes.Nadeuitgebreide behandelingvande
feiten enstandpunten tijdens dezining, hadvan Stratco esverwacht kunnen worden datzij
concreet zouden aanduiden op welke punten zij als gevolg van de gang van zaken rond het
5 Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12december 2012 betreffende de

rechterlijkebevoegdheid,deerkenningendetenuitvoerleggingvanbeslissingeninburgerlijkeenhandelszaken,
6 HvJEU12september2018,zaakC-304/17.ECLI:EU:C:2018:701(Löber/BarclaysBank),punt27.
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indienen van de pleitnota's uiteindelijk onvoldoende in de gelegenheid zijn geweest om hun
standpunten naar voren te brengen over depleitnota van HSWT es. Zij hebben alleen
verwezen naarhun eerdere bezwaaren verzoek. Gelet daaropen nu hoor en wederhoor niet
vergendatStratcoeszichnu(nader)overdepleitnotavan HSWTesuitlaten, zietde
rechtbank geen grond om hen in de gelegenheid te stellen zich schriftelijk uit te laten over
de pleitnota van HSWT es.

De inbreukvorderingen

4.8.

Gesteld nochgebleken iswelk belangHyet Holdingheeftbij toewijzingvande

inbreukvorderingen, waarbij de rechten van de houder van de HYET-merken (Stratco)
worden gehandhaafd. Deinbreukvorderingen van Hyet Holding moeten reeds daarom
wordenafgewezen.
Inbreuk-..art. 9 lid 2 suba UMVo

4.9.

VaststaatdatHSWTFrancedeHYET-merken isgaangebruiken toenzijop 2

januari 2019 deGravelines-fabriek gingexploiteren, terwijl nogwerd onderhandeld over de
joint venture. Niet in geschil isdat Stratco opde hoogte wasvan dit gebruik door HSWT
Francevan de HYET-merken, die Stratco zou inbrengen in dejoint venture waarover werd
gesproken. Evenmin is in geschil dat de HYET-merken zouden worden gebruikt bij de
beoogde exploitatie van deGravelines-fabriek in het kader van dezejoint venture. In deze

feiten enomstandigheden ligt besloten datStratco aanHSWT France impliciet toestemming
heeft gegeven voor gebruik van de HYET-merken, vooruitlopend op inbreng van de merken

indejoint venture. Stratcokandusnietwordengevolgd in haarbetoogdathetgebruikvan
HSWT Francovan de HYET-merken al vanaf2 januari 2019niet toegestaan en dus
inbreukmakend is.

4. 10.

Gedurende de onderhandelingen werd de rechtsbetrekking tussen Stratco, als

houdervan deHYET-merken, en HSWTFrance,diedeHYET-merken alsexploitant van de
Gravelines-fabriek zougebruiken, beheerstdoorderedelijkheid enbillijkheid, dievergt dat
partyen overen weer rekening moeten houden met elkaars gerechtvaardigde belangen. Als
gevolg van hetafbreken van deonderhandeling, ontstond eindfebruari een nieuwesituatie,
zonder de(voorgenomen) samenwerking. HSWT France moest nu zelfde Gravelines-

fabriekexploiteren. Nudejoint venture vandebaanwas,konzij daarbij niet langer
gebruikmaken vandeHYFT-merken. NietterdiscussiestaatdatHSWTFrancehetgebruik
van de liYET-merken niet van de ene op deandere dag geheel kon staken: het gebruik van

deHYET-merken wasgeïntegreerd indedoorHSWTFrancegoingconcern overgenomen
lopende bedrijfsvoering vandeGravelines-iabriek. Deafgebrokenonderhandelingen
nooptendustot eennietvoorzienerebrandingdoorHSWTFrance,vanwiekonworden

verwachtdatzij diezosnel mogelijk zoudoorvoeren. Diteenenanderbrengtmetzichdat
Stratconahetafbrekenvandeonderhandelingen overdejointventure eenredelijke
overgangstermijn moestgevenaan HSWTFranceom het gebruikvan de HYET-merkente

staken.Tijdens decomparitie van partijen isnamens Stratcoverklaard dateenhalfjaareen
redelijke overgangstermijn is voor het staken van het gebruik van de HYET-merken in de

CvA's enanderezakelijkestukken. Uitgaandevandezetennijn, dievanwegehetmoment
vanstakenvandeonderhandelingen (eind februari2019) redelijkerwijs aanvangtop l maart
2019,moest HSWTFranceuiterlijk per l september 2019stoppen met hetgebruikvande
HYET-merkenenzosnelalsmogelijkmethetanderegebruikvandeHYET-merken.
Gesteldnochgeblekenis dathetanderegebruikvandeHYET-merkeneerderdanin afrond
april2019kon wordengestaakt.Nadestakingvandatgebruik,heeftHSWTFrancehet
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HYET-woordmerk nogenige tijd gebruikt in de product'/typeaanduiding van de inde
Gravelines-fabriek geproduceerde aspartaam (zie 2. 27 en 2. 28). De wijziging van de
product-/typeaanduidingheeftvanwegededaaroptoepasselijkeadministratievoorschriften
onbetwist meer voeten in aarde en vergt meer tijd, dan het andere in afrond april 2019
gestaakt gebruik van de HYET. merken. Uit het onder 2. 35 bedoelde bericht aande zakelijke
relaties van HSWT France volgt dat zij dit gebmik uiterlijk l september 2019 heeft gestaakt.
4. 11. De door Stratco genoemde voorbeelden van voortdurend merkgebruik dateren van
vóór l september 2019. Datgeldt ookvoor depurchase confirmation van Refresco (GP36),
waarStratco op wijst, die blijkens dedaarin genoemde contract datum injuli 2019 is
afgegeven. De berichten die Stratco uit de markt stelt te hebben gekregen waaruit zou
volgen dat HSWTFrancetot dedagvan vandaagdoorgaat met hetverkopen van 'HYET
aspartaam', zijn niet nadergeconcretiseerd ofonderbouwd. Derechtbank passeert ook de
stellingvanStratcoovereenverklaringvaneenvoormaligmedewerkerdatHSWTnietals
merk wordtgevoerd, maardat intern en extern in decommunicatiede merken HYETen

HYETSWEETwordengebruikt. Dezestellingis opgeenenkelemaniernader
geconcretiseerd ofonderbouwd en is bovendien niet te rijmen met in de het geding
gebrachte stukken en berichten, waaruit volgt dat HSWT France de HSWT handelsnaam en

hetHSWT-teken sindsapril 2019nietmeergebruiktenbij herhalingderebrandingonderde
aandacht heeft gebracht van haarafnemers. Tot slot kunnen dedoor Stratco gegeven
voorbeelden van gebruik door derden van de naam HYET SWEET SAS in relatie tot de

Gravelines-fabriek niet tot de conclusie leiden dat HSWT France na l september 2019 de
HYET-merkenheeftgebruikt.

4. 12. Stratco heeftook bezwaartegen hetgebruik van deproductcode (HS 1012),
waarover zij opmerkt datdit eendirecte verwijzing is naarHyet Sweetaspartaam. Ook als
datzozou zijn, kan hetgebruik van dezecode nietals inbreuk op de HYET-merken worden
aangemerkt.

4.] 3. Indien en voor zover SweetNowNLen/ofSweetNow Holding de HYET-merken
hebben gebruikt, geldt het voorgaande ook voor hen. De slotsom luidt dat de op art. 9 lid 2
sub a UMVo gebaseerde inbreukvorderingen moeten worden afgewezen. Aan beoordeling
vandeanderegeschilpuntenoverdegesteldeinbreukdoorgebruikvandeHYET-merken
komt de rechtbank niet toe.
Inbreuk

art. 9 lid 2 sub bUMVo

4. 14. StratcosteltdatHSWTesmethetgebruikvanhetHSWT-tekenendeHSWThandelsnaam op grond vanart. 9 lid 2 sub b UMVo inbreuk maken op de HYET-merken.
Haarstellingen zijntoegespitst op het HYET-woordmerk en het HYET-woord-/beeldmerk,
waarbij Stratco stelt dat sprake is van verwarringwekkende 'nawerking'. De hierna volgende
beoordeling gaatalleen over de door Stratco gestelde inbreuk op dezetwee HYET-merken;
waar hierna wordt gesproken over 'de HYET-merken' wordt alleen gedoeld op het HYETwoordmerk en het HYET-woord^eeldmerk.

4. 15. Bij debeoordelingvanovereenstemmingtussenmerkenteken, kanbetekenis
worden gehecht aan 'nawerking'. Als, door op een ander onderscheidingsteken over te gaan,
vrijwillig afgedwongen een eind wordt gemaakt aaneen inbreuk op een merkrecht, kan
nawerkingaandeordezijnalsdeaanvankelijkeinbreukvoortzettingvanhetdaardoor
veroorzaakteverwarringsgevaartot gevolgheeftomdatbij dekeuzevanhetnieuwe
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onderscheidingsteken minderafstand in acht wordt genomen ten opzichte van hetmerk dan,
geletopdevoorgeschiedenis,rechtensnoodzakelijkis.Nawerkingis hiernietaandeorde,
omdat HSWTesvoordat zij het HSWT-teken gingen gebruiken, geen inbreuk hebben
gemaakt op de HYET-merken. Dedoor Stratco gestelde nawerking kandusgeen rol spelen
bij de beoordelingvandeovereenstemmingtussendeHYET-merkenenhetHSWT-teken.
4. 16. Hetkomteropaanofsprakeisvanverwarringsgevaarin dezinvanart. 9 lid 2 sub
b UMVo. Dat isaan deorde als merk en teken zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het
in aanmerking komende publiek van dedesbetrefiende waren ofdiensten (directe of
indirecte) verwarring kan ontstaan. Bij de beoordeling van de vraag ofdaarvan sprake is
moet in aanmerking worden genomen dathetvenvamngsgevaar globaal dientte worden
beoordeeldvolgensdeindmkdiemerkenteken bij degemiddeldeconsumentvande
betrokkenwarenofdienstenachterlaten,met inachtnemingvanalle relevante
omstandigheden van het concrete geval, met name(deonderlinge samenhangtussen) de
overeenstemmingvan hetmerkenhettekenendesoortgelijkheidvandebetrokkenwaren
ofdiensten.Deglobalebeoordelingvanhetverwarringsgevaardient,watdevisuele,de
auditieve en de begripsmatige vergelijking tussen het merk en teken betreft, te berusten op
de totaalindruk diehetmerk en hetteken wekken bij hetrelevante publiek, datbestaatuit de
normaalgeïnformeerde en redelijkoplettendeenomzichtigegemiddeldeconsumentvan de
betrokken waren ofdiensten, waarbij in het bijzonder rekening dientte worden gehouden
met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Voorts dient rekening te worden
gehouden met hetonderscheidend vermogen van het merk. Ermoet sprake zijn van reëel
verwarringsgevaar bij degemiddeld geïnfomieerde, omzichtige en oplettende gewone
consument van de betrokken waren ofdiensten. Een zekere mate van overeenstemming en
eenzekerematevan(soort)gelijkheidzijn daarbijcumulatievevoorwaarden.7
4. 17. Nietingeschilisdatde HYET-merkenen hetHSWT-tekenwordengebruiktvoor
dezelfde waar. Het relevante publiek bestaat uit de normaal geïnformeerde, en redelijk
omzichtige en oplettende gewoneafnemer van zoetstoffen. Het gaatom professionele
inkopers van bedrijven in de voedsel offrisdranken industrie, met veel kennis en die bekend

zijn metdeverschillendeleveranciersindeoverzichtelijkebrancheendieonderhandelen
over de prijs. Nu dewaren waarvoor deHYET-merken geregistreerde zijn voor
grondstoffen in devoedselindustrie, bepaald geen 'offthe shelf-producten zijn, zal het
relevantepubliekeenhoogaandachtsniveauhebben.Nuhet(element) HYETeen
fantasiewoord is, hebben de HYET-merken van huis uit groot onderscheidend vermogen.
HSWT-teken/HYET-woordmerk

4. 18.

Derechtbank zaleerst beoordelen ofhet HSWT-teken verwarringwekkend

overeenstemt met het HYET-woordmerk. Stratco betrekt alleen het woordelement HSWT in

haarstellingenoverhetHSWT-teken.Datisechtermaareendeel vanhetHSWT-teken,dat
ookbestaatuit hetcirkelvonnigebeeldelementaande linkerkantendetekstonderde leners

7 Vgl.HvJ4 maart2020,C 328/18P,ECLI:EU:C:2020:156(EUIPO/ EquivalenzaManufactoiy)endaarin
genoemdeoudererechtspraakvan het HvJ EU.
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HSWT.Hethieronderafgebeelde HSWT-teken moetalsgeheel in debeoordeling worden
betrokken.

<tn

4. 19. Auditiefis er op z'n bestminimale overeenstemm ingtussen het HYET-woordmerk
en het HSWT-teken. Alleen det-klank van de 'T aan het eind leidt tot enige auditieve
overeenstemming. HYET(phonetischHai-et)klinkt heelandersdanhetwoordelement

HSWT (H-S-W-T), waarbij deachtereenvolgende letters zullen worden uitgesproken. Dat
verschil is nog groter in andere talen dan het Nederlands, bijvoorbeeld Engels en Frans.
Verder maakt detekst onder dit woordelement deel uit van het HSWT-teken, terwijl het
HYET-woordmerkalleen het woord HYET bestaat.

4.20.

Ook visueel iser minimale overeenstemming tussen het HYET-woordmerk en het

HSWT-teken, omdat het woordelement in het HSWT-teken net als het HYET-woordmerk in

hoofdletters isgeschreven enbestaatuit vier lettere, beginnend meteenH eneindigendmet
eenT. Het HYET-woordmeik zal visueel als woord worden gezien, terwijl het HSWTwoordelementin hetHSWT-tekeneenveraamelingletters is. Verderisditelementeen
onderdeelvan het HSWT-teken,datook een beeldelementaande linkerkantheeften tekst
onder het HSWT-woordelement.

4.21.

Stratcostelt datHSWTdeafkorting isvan HyetSweeteneendirecteverwijzing

naarHyet Sweetvormt omda

in 2018dezenaam in 2018heeftbedachtals

handelsnaam van de vennootschap die de Gravelines-fabriek zou gaan exploiteren en met
opzet een naam heeft bedachtwaarmee dichtweidaangekropen bij Hyet Sweet. Daarmee is
echter nietzondermeer gezegddat het relevante publiek ditook zo zalopvatten. Verder
gaat dit argument niet op ten aanzien van het FfyET-woordmerk. waarin het woonielement

'Sweet' ontbreekt. Er isgeen grondvoor hetoordeel dat het relevante publiek een
begripsmatigverbandzal zientussenbeidetekens.

4.22.

Uitgaandevandehiervoorbeschreven geringemate vanovereenstemming tussen

hetHYET-woordmerkenHSWT-teken,hetgebruikvoor identiekewarenenhet
onderscheidend vermogen van het HYET-woordmerk, is er geen verwarringsgevaar te

duchten bij hetin aanmerkingkomende relevante publiek. Volgens Stratco isfeitelijk grote
yerwamng ontstaan, nu afnemers zich tot Hyet Sweet wenden in de veronderstelling dat zij
HSWT France benaderen enerafnemers zijn diedenken dat Hyet Sweeten HSWT
economisch met elkaar verbonden zijn. Deze gestelde verwarring is echter geen
merkenrechtelijke verwarring, maar isveeleer hetgevolg van hetfeit datde Gravelines-

fabriekgoingconcern isovergenomen ennahetafbrekenvandeonderhandelingen onder
een nieuwe naam en met nieuwe contactgegevens is voortgezet, terwijl de oude

mailadressenbleven bestaan,waardoorvoor HSWTFrancebestemdeberichten naardie
mailadressenbij Stratcoesterecht kwamen. In deonder2.3 l en 2.38 bedoeldeberichten

wordt gerefereerd aaneen mogelijke begripsmatige overeenstemming tussen het HYETwoord-/beeldmerk en het HSWT-teken. De vragen naardocumenten en de vragen om
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verheldering naaraanleidingvan deovername vandeGravelines-fabriek enderebranding
van de HYET-merken naarhet HSWT-teken, zijn geen indicatoren over verwarring tussen
het HYET-woordmerk enhet HSWT-teken. Hetzelfde geldt voor devraag dieeenenkele
keer voorkomt in deze berichten of de HYET SAS en HSWT France aan elkaar gelieerd
zijn.

4.23. De slotsom isdusdathet gebruik van het HSWT-teken geen inbreuk in dezinvan
artikel9 lid 2 subb UMVomaaktop hetHYET-woordmerk.
HSWT-teken/HYET-woord'/beeldmerk

4.24.

Devolgendedoorderechtbankte beantwoordenvraagisofhetHSWT-teken

verwarringwekkendovereenstemtmet het HYET-woord^eeldmerk.Auditiefstaathet
HSWT-teken op grotere afstand tot het HYET woord./beeldmerk dan tot het HYETwoordmerk, door de toevoeging van het woonl 'Sweet'. De woorden in het HYET-woord-

/beeldmerk, die als twee woorden (HYET Sweet) zullen worden uitgesproken, klinken heel
andersdan hetwoordelement HSWT, waarbij deachtereenvolgende letters zullen worden
uitgesproken, waarbij hetsteeds bestaande auditieve verschil mede afhankelijk isvan detaal
enbijvoorbeeldin hetEngelsen Fransnoggroterisdan inhetNederlands.
4.25.

Visueel verschiltdetotaalindrukvanhet HSWT-tekenvan het HYET-woord-

/beeldmerk,hoewelbeidetekenseen in hoofdlettersgeschrevenwoordelementvanvier
letters, beginnendmeteenH eneindigendmeteenT, bevatten.In beidetekensisechter
links van het woordelement een beeldelement gepositioneerd. Die beeldelementen zijn heel
verschillend: hetcirkelvormige, uit deeltjes opgebouwde beeldelement in het HSWT-teken,
lijkt opgeenenkelemanierophetgroenegestileerdeblaadjein hetHYET-woord/beeldmerk.

4.26.

Het woordelement in het HSWT-teken is feitelijk door een afnemer opgevat als de

afkorting van de woordelementen 'HYET Sweet' in het HYET-beeldmerk. Het [s echter de

vraag ofhet relevante publiek, met een hoog aandachtsniveau, begripsmatige
overeenstemmingzal zientussen beidetekens.

4.27. Uitgaande van de hiervoor beschreven geringe mate van overeenstemming tussen
het HYET-woord-/beeldmerk en HSWT-teken, hetgebruik voor identieke waren eii het

onderscheidend vermogen vanhetHYET-woord-/beeldmerk, isergeenverwarringsgevaar
te duchten bij het inaanmerking komende relevante publiek. Erisalleen mogelijk enige
begripsmatige overeenstemming tussen beidetekens, die vanwege deauditieve envisuele

verschillen onvoldoende isvoorverwarringsgevaar. DedoorStratcogestelde feitelijke
verwarring tussen het HYET-woord. /beeldmerk en het HSWT-teken, deelt het lot van deop
dezelfde feitelijke grondslag gestelde feitelijke verwarring tussen het HYET-woordmerk en
het HSWT-teken. De slotsom is dat het gebruik van het HSWT-teken geen inbreuk in de
zinvanartikel9 lid 2 subb UMVomaaktophet HYET-woordmerk.
HSWT-handelsnaam/HYET-woordmerken HYET-woord'/beeldmerk

4.28. Gelet op wat hiervoor is overwogen over de mate van overeenstemming tussen het
woordelement HSWTen het IlYET-woordmerk en het HYET-woord-/beeldmerk, iser
tussen de HSWT-handelsnaam en het HYET-woordmerk, enigeauditieve envisuele
overeenstemming en geen begripsmatige overeenstemming. Ten aanzien van het HYET-

woord'/beeldmerkheeftdeHSWT-handelsnaamenigeauditieveenvisuele

C/09/575617/HAZAI9-664

14juli 2021
20

overeenstemming enook enige begripsmatige overeenstemming, omdat de handelsnaam kan
worden opgevat als de afkorting van de woordelementen HYET Sweet in dit merk.

4.29. Uitgaande van deze beschreven mate van overeenstemming en het onderscheidend
vermogen van de HYET-merken, iser bij het in aanmerking komend relevante publiek geen
verwarringsgevaar te duchten tussen de HSWT-handelsnaam en deze merken. De

begripsmatige overeenstemming tussen de handelsnaam en het HYET-woord-/bee]dmerk is
vanwegedeauditieveen visuele verschillen onvoldoendeom te kunnenconcluderen dat

verwarringsgevaar bestaat bij het relevante publiek. Wat hiervoor is overwogen over de
doorStratcogesteldefeitelijkeverwarring,geldtooktenaanzienvande HSWThandelsnaam. Hetgebruik van de HSWT-handelsnaam maakt dusgeen inbreuk in de zin
vanart. 9 lid 2 subb UMVoopdt FIYET-merken.

4.30.

Deinbreukvorderingen moeten duswordenafgewezen. Deanderegeschilpunten,

zoals de vraag ofStratco het gebruik van de handelsnaam en hetteken HSWT tijdens de
onderhandelingen uitdrukkelijk heeft aanvaard, kunnen onbesproken blijven.
Oneerlijke misleidende hcmdelsprakttjken

4.31.

Stratcoesgronden dehieropbetrekking hebbendevorderingen nadrukkelijk opart.

6:193elid l subajo subfjo art. 6:193dBW.VolgensStratcoesmisleidenHSWTcsmet
hetgebruik van deproductnaam HYET aspartaam endeproductcode HS 0120afnemers
overdeaardvandewaar,deeigenschappenende herkomstdaarvan,omdatdaarmeede
suggestie wordt gewektdat HYETaspartaam wordt afgenomen, terwijl het HSWT
aspartaam is, enwordt verder de indrukgewektdatdeHSWTaspartaam aandezelfde

kwaliteitsstandaarden voldoet alsdeHYETaspartaam. Verderhouden HSWTesvolgens
Stratco es essentiële informatie verborgen, althans wordt zoveel onduidelijkheid gecreëerd
over het verschil tussen HSWT aspartaam en HYET aspartaam dat ook sprake isvan een
misleidende omissie.

4.32. DedoorStratcoes ingeroepen bepalingen hebbenbetrekking ophandelspraktijken
dieopconsumenten gerichtzijn('B2C'). HSWTeszijnechteractiefopdezakelijkemarkt
('B2B'): zij verkopen en leveren geen aspartaam aan consumenten, maar aan producenten
die deaspartaam gebruiken bij de productie van voedingswaren en(fris)dranken. Stratco es

kunnenzichtegenover HSWTesdusnietberoepen opart.6:193elid l subajo subfjo art.
6:193d BW. Daarmee is het lot van de nadrukkelijk daarop gegronde vorderingen gegeven.
4. 33. Ten overvloede overweegt de rechtbank het volgende. De stellingen over
oneerlijke misleidende handelspraktijken zijn gegrond op het uitgangspunt dat het voor het
relevante publiek van belang was dat zij door de Stratco-groep geproduceerde 'HYET

aspartaam' kochten. Hetisechterdevraagofdatjuist is. HSWTcs hebbenonweersproken
uiteengezet dat afnemers van aspartaam in het kader van risicospreiding en logistiek niet
volledig afhankelijk willen zijn van producenten uit hetzelfde continent. Dat maakt de

Gravelmes-fabriek, diedeenigeaspartaam producent in Europais,aantrekkelijk. Hieruit
volgt dat hetafnemers niet zozeergingom door de Stratco-groep geproduceerde of

verkochte 'HYETaspartaam', maarom indeGravelines-fabriek geproduceerde aspartaam.
Oneerlijke mededinging

4.34.

Stratcoesstellen dat HSWTFrancezichschuldigmaaktaanonrechtmatige

oneerlijke mededinging, door gebruik te maken van deorganisatie, investeringen en de
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activiteiten van Stratcoesendooroponrechtmatige wijzete profiteren vandeinvesteringen
van Stracto es. In het bijzonder stellen zij dat dat HSWT France:

(a) zichopdiffamerendewijzeheeftuitgelatenoverStratcoes;
(b) wanprestatie van Coca Colajegens Hyet Holding heeft uitgelokt en daarvan heeft
geprofiteerddoorzondertoestemmingen/ofmedewetenvanStratcoesCocaCola
actiefte benaderen en voor te houden dat een overeenkomst met HSWT France

moest worden gesloten om Europese aspartaam te verkrijgen, wat vervolgens in
april 2019 is gebeurd;

(c) nodeloosverwarringheeftgewektdoorhetnagenoegidentiekeHSWT-tekente
gebruiken als onderscheidingsteken voor aspartaam en het verwarringsgevaar te
vergroten door de HYET-merken en hetHSWT-teken door elkaarte gebruiken;
(d) verwarringheeftgestichtbij leveranciers,klantenencontactendoorde
persoonsgegevens van Timmermans en(voormalig) medewerkers van Hyet Sweet
te gebruiken in HSWTe-mailadressen;

sub (a) zichop diffainerende wijze uit te laten over Stratco es.
4.35. Dit verwijt ziet op de onder 2.42 bedoelde e-mail v

waarin onder

meer staat:

"Unforlunately. heseemstobetryingtolateadvantageofsomeIransitionconfusionwithcustomers
bypushingotherproducts not made in Gravelines."

Dit gaat over

die geen partij is in deze procedure. De door hem afgegeven

procesvolmacht zietalleen opdeAVG-vorderingen. Daarmee ishetlotvanditverwijt in
dezeproceduregegeven. Derechtbankkomt niettoeaanbespreking vanhetgeschil
daarover, ondermeerhetverweervan HSWTesdatdezeuitlating moetwordengezieninde
context van devraagvan Pepsico (zie 2.41) naaraanleiding van de uitlatingen van
zie 2.40).

sub (b} wanprestatie van CocaColajegens Hyet Holdinguit te lokken en daarvan te
profiteren

4.36.

Zoalshiervoor(in rov 4.33)aandeordeisgeweest, willen afnemers vanaspartaam

in het kader van risicospreiding en logistiek niet volledig afhankelijk zijn van producenten

uit hefctelfde continent en isdeGravelines-fabriek, alsenigeaspartaam producent in Europa,
om dieredenaantrekkelijk. HSWTFranceheeftonweersproken aangevoenl datdit ookgold
voor Coca Cola, die niet volledig afhankelijk wilde zijn van de Aziatische aspartaam
producenten, waarzij ook van afneemt. Coca Cola wasdus specifiek geïnteresseerd in
afnamevan in deGravelines-fabriek geproduceerde aspartaam. Coca Cola nam in de

Gravelines-fabriek geproduceerde aspartaam afopbasisvaneenin 2017met HyetHolding
gesloten overeenkomst. HSWT Franco heeft onweersproken aangevoerd datHyet Holding"
deformele contractspartij was,alsmoedermaatschappij van Hyet Sweet SAS, devoormafig
exploitant van de Gravelines-fabriek. Uit de onder 2. 12 bedoelde briefvolgt dat
n hetkadervandebesprekingenoverdeovername,
kennelijk voord
laar bod uitbracht op de activa van Hyet France

SAS,metCocaCola, hebbengesprokenover in 2019en2020afte nemenaspartaam. Uitde
onder 2. 12 geciteerde tekst van de briefen de omstandigheid dat deze briefgaat over in 'the

Frenchplant'geproduceerde aspartaam, volgt dathetgesprekspecifiekgingom inde
Gravelines-fabriek geproduceerde aspartaam. Datheeftkennelijk geleidtot deonder2. 17
bedoelde, gewijzigde overeenkomst tussen Hyet Holding enCoca Cola, waarvan de inhoud
aansluitop watvolgensdeonder2. 12bedoeldbriefisbesprokenmetCocaColaover in de
Gravelines-fabriek geproduceerde aspartaam. HSWT France heeft onweersproken
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aangevoerd datdezenadere overeenkomst vanwege detoen nog beoogde samenwerking in
eenjoint venture op naam bleefstaan van Hyet Holding (zie ook onder2. 16). Datdeze

nadereovereenkomst zietopindeGravelines-fabriek geproduceerdeaspartaamvolgtverder

uitdeonder2. 17geciteerde verwijzing naardeGravelines-fabriek bij devoorwaarden

waaronder deaspartaam wordt geproduceerd. Dat Coca Cola specifiek in de Gravelines-

fabriek geproduceerde aspartaam wenste, volgt verder uit deaanwijzing vandezefabriek als
enige toegestane productiefaciliteit in de onder 2.33 bedoelde overeenkomst die HSWT

FrancemetCocaColaheeftgesloten, nadatdeonderhandelingen warenafgebroken.
4. 37.

Nude(nadere) overeenkomst van Hyet Holding met Coca Cola specifiek zagopin

deGravelines-fabriekgeproduceerdeaspartaam,valt niet inte zienhoehetbenaderen'van
CocaColanahetafbrekenvandeonderhandelingenen hetsluitenvaneennieuwe

overeenkomst doorHSWTFranceonrechtmatig kanzijnjegensHyetHolding, dienahet
afbreken van deonderhandelingen Hyet Holding niet meer betrokken wasbyde Gravelines-

fabriek. HyetHoldingkondusnietmeerindeGravelines-fabriek geproduceerdeaspartaam

leveren aanCocaCola, diedeindeGravelines-fabriek geproduceerde aspartaam alleen kon

afnemenbij HSWTFrance.

4.38. Meer inhetalgemeen overweegt derechtbank hierdat hetverweten parasiteren op
hetbedri'fsdebietvan Stratcoesnietgoedverenigbaar ismetdeomstandigheden dat
activavan HYETFranceSAS,waaronderdeGravelines-fabrieken

alle(potentiële) afiiemers, heeftovergenomen enHSWTFranceop2 januari2019de
exploitatie van de Gravelines-fabriek going concern ter hand heeft genomen. Inherent aan
zo'n overname van de exploitatie en het overnemen van (potentiële) afnemers is, dat dit

voordeel kanopleveren voor indit _ val, HSWTFranceen(daarvanafgeleid)haar
aandeelhouder.
Datisverdisconteerd indekoopprijs di
ft betaald voor de activa van HYET France SAS.

sub (c) nodeloos verwarring wekken doorgebruikvan het HSWT-teken als

onderscheidingsteken voor aspartaamenhetvenvarringsgevaar vergroten doorde HYET-

merken en het HSWT-teken door elkaar te gebruiken
4.39. HiervoorisreedsvastgestelddathetgebruikvanhetHSWT-tekenniettot

verwarring heeftgeleid bij deafnemers vanaspartaam endatHSWTFrance,gedurendede
redelijke overgangstermijn nahetafbreken vandeonderhandelingen, gerechtigd was
'HYET aspartaam' te gebruiken in de product-/typeaanduiding van in deGravelines-fabriek
geproduceerdeaspartaam.Ditverwijttreft dusgeendoel.

sub(d)verwarringstichten bij leveranciers, klantenencontactendoordepersoonsgegevens

van

mailadressen

(voormalig) medewerkers van Hyet Sweet tegebruiken in HSWT^e-

4.40. Vaststaatdatere-mailadressen zijn, dieeindigenop@hswt. fr, metdaarvoorde
"amen^v^
n eenaantal(voormalig) medewerkers van HyetSweet.Volgens
HSWT Franco is datte verklaren door de onder 2. 2 l bedoelde omzetting, waarna ook alle

oude berichten @hswt. fr lijken tevermelden alse-mailadres in plaats van@hyetsweet. com.
Stratco es hebben dit niet gemotiveerd betwist. Het door hen gestelde bewerken en
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fabriceren vane-mailberichten opdezeadressen, in hetbijzonder dieva
opberichtendiedaterenvanvóórdeomzettingdiedaarnaeenandermai
vermeldden.
Stratcoeswijzenvoorts opeenschriftelijkeverklaringv
ie vermeldt:
"People thatI metal the FIEin Paris, the beginningoflastmonthtoldmethatthey thought I
receivede-mails they hadsentto hswtmail address, theynever receiveda bouming messageand
ihuswere under the impression the messagewasreceivedby me. "

Dit

t over berichten diezijn verzonden aanhet(omgezette) e-mailadres met de naam van
eindigen op hswt.fr. Hieruit kannietworden afgeleid dat HSWT Francedit
e-mailadres heeft gebruikt. Dit verwijt gaat dus niet op.
4.41.

Verder overweegt de rechtbank meer in het algemeen het volgende over de ook in

dit verband door Stratco esgestelde verwarring, dievolgens Stratco eshetgevolg is van

gedragingenvan HSWTFrance.Niet ingeschil isdaterronddeovernamevande
Gravelines-fabriek en de daarop volgende rebranding enige verwarring was in demarkt over
hoe het precies zat met de exploitatie van de Gravelines-fabriek, die tot vragen en
opmerkingen leidde. Het is niet ongewoon dat een overname, met een daaropvolgende
rebranding, tot vragen en opmerkingen bij afnemers leidt. Dat geldt in dit geval des te meer,
nu aspartaam een grondstof voor de voedingsmiddelenindustrie isen deafnemers zijn
onderworpen aanadministratieve voorschriften waardeproductnaam en-codevan de
aspartaam moeten wordengeregistreerd.Verderhebben Stratco eserkend dat hetblokkeren

van dee-mailadressen vandemedewerkers vandeGravelines-fabriek heeftbijgedragen aan

de verwarring bij afnemers van deze fabriek. Niet in geschil isvoorts dat het in~de

aspartaam markt algemeen bekend is de Gravelines-fabriek, die na de activa transactie werd

geëxploiteerd door HSWT France, als enige in Europa aspartaam produceert. Stratco es

hebben verder bijgedragen aanverwarring, door nahetafbreken van deonderhandelingen in
Chinageproduceerde aspartaam tegaanverhandelden, terwijl zij zichtotmediojuni 2019
als 'leading producer' van aspartaam in Europa presenteerden en doordat Hyet France SAS

nogaltijd een adres inGravelines voert. Tot slot hee
dezeverwarring
bijgedragen methetonder2.40bedoelde berichtaanPepsico. DiteenenanderbetekenCdat
de door Stratco es geheel aan HSWT France toegeschreven verwarring deels inherent is aan

hetgoingconcern overnemen van deexploitatie vandeGravelines-fabriek endedaarop
volgende rebranding en verder aan Stratco ese
e wijten is. Indien en voor
zoverenigeverwarringaanHSWTeszoukunnenwordentoegeschreven- wattot nutoe
niet het geval is - is datslechtséénvan de oorzakendaarvoor.
Slotsom enproceskosten

4.42.

Deslotsom luidt datdevorderingen moeten worden afgewezen, met veroordeling

van Stratcoes indeproceskosten. In navolgingvanpartijen steltderechtbankde
verhouding tussen kosten die op de voet van art. 1019h Rv respectievelijk het
liquidatietariefvoor vergoeding in aanmerking komen vast op 80/20. De rechtbank deelt
niet het standpunt van partijen dat hier sprake is van een complexe zaak in de zin van de

Indicatietarieven lE-zaken8,hetbetrefteenreguliergeschilovermerkinbreuk enoneerlijke

mededinging, zondercomplexevraagstukken ofeeningewikkeld feitencomplex. Naarhet

oordeel van de rechtbank kwalificeert deze zaakdus als een normale zaak in de zin van de

Indicatietarieven lE-zaken, waarvoor een maximaal tariefvan 17. 500 geldt. Nu de

inbreukvordering getrapt is ingesteld in dedagvaardingendeeersteeiswijziging, zalde

rechtbank het maximaletariefvan 20.000hanteren, datgeldt voor zaken met een
8 Indicatietarievenin lE-zaken,versie l april2017.
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aanvullende akte-/conc!usiewisseling en/ofpleidooi. Daarmee komt hetmaximum van de

proceskosten exart. 1019hRvop 16.000.DedoorHSWTesopgegeven kosten(80%

daarvan) overtreffen dit maximum. De proceskosten op de voet van art. 1019hworden tot

eenbedragvan 16.000toegewezen. Deoverigeadvocatenkosten (20%van4 puntentarief

II van hettoepasselijke liquidatietarief) worden begroot op 450,40. De
proceskostenveroordeling bestaat verder uit het door HSWT es betaalde griffierecht
(6 4. 030). Daarmee komt detotale proceskostenveroordeling op 20.480, 40.
5.

De beslissing

De rechtbank:

5. 1.

wijst de vorderingen af;

5.2.

veroordeelt Stratco es in de proceskosten van HSWTes,dietot aandeze uitspraak

5.3.

verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

zijn begroot op

20.480,40;

Ditvonnis isgewezendoormr. L.Alwin en inhetopenbaaruitgesproken op 14juli 2021.
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