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Officiële mededelingen 

De officiële mededelingen bestaan uit vijf categorieën: 

Sluitingsdata, Octrooigemachtigdenregister, Mededelingen Examencommissie, Mededelingen 

Octrooiregister en Mededelingen Octrooikennis- en voorlichting 

Een categorie wordt alleen genoemd als er mededelingen zijn. 
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– Oproep: External User Consultation BPP [lees meer]
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• Mededelingen Octrooikennis en -voorlichting

– Samenwerking BOM en OCNL [lees meer]

– Valoriseren van CERN-technologieën [lees meer]

– Tentoonstelling Vind het uit! [lees meer]

– MKB Innovatie Top 100 [lees meer]

– That’s IP in het Engels [lees meer]

– Octrooi- en evenementenkalender [lees meer]

naar boven 

Extra mededelingen 

• OCNL en de AVG [lees meer]
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Nationale Ontwikkelingen (incl. Wetswijzigingen en Kamerstukken) 

 

• Commissie van Acht [lees meer] 

• Wet bescherming bedrijfsgeheimen [lees meer] 

• Octrooi op teff-meel [lees meer] 

 

naar boven 

 

 

Internationale Ontwikkelingen 

Het Bijblad doet in deze rubriek verslag van de belangrijkste internationale ontwikkelingen. 

 

• Mondiaal 

 - General Assemblies (WIPO) [lees meer] 

  

• Europees 

 - Administrative Council [lees meer] 

 - EOB start met WIPO DAS [lees meer] 

 - EOB-Consultatie over KI [lees meer] 

 

naar boven 

 

 

Jurisprudentie 

Het Bijblad houdt u op de hoogte van de uitspraken die Octrooicentrum Nederland heeft gedaan in 

eerste aanleg of in bezwaar. Tevens vindt u hier de uitspraken van de Rechtbank en de Afdeling 

Bestuursrechtspraak van de Raad van State, voor zover Octrooicentrum Nederland bij die zaken 

betrokken was. Bovendien zullen uitspraken van gerechtelijke instanties worden opgenomen die 

van belang zijn voor de praktijk van Octrooicentrum Nederland. 

 

• Aanvullende beschermingscertificaten 

 BIE 2018, nr. 11, Hof van Justitie EU, 25 juli 2018, Teva c.s. / Gilead [lees meer] 

• Overig 

 BIE 2018, nr. 12, Rechtbank Den Haag, 18 juli 2018, Nikon / ASML [lees meer] 

 BIE 2018, nr. 13, Rechtbank Den Haag, 17 oktober 2018, 

 samengevoegde zaken van Samsung [lees meer] 

  

naar boven 

 

 

Colofon 

Redactiesecretariaat: 

mw. L.C.J.P. de Vlieger 

lydia.devlieger@rvo.nl 

Hier kunt u zich ook afmelden als u het Bijblad niet meer wenst te ontvangen. 



Sluitingsdata 2018 

 

 

Octrooicentrum Nederland is in 2018 op de volgende dagen gesloten: 

 

maandag 1 januari (Nieuwjaarsdag) 

maandag 2 april (Tweede Paasdag) 

vrijdag 27 april (Koningsdag) 

donderdag 10 mei (Hemelvaartsdag) 

maandag 21 mei (Tweede Pinksterdag) 

dinsdag 25 december (Eerste Kerstdag) 

woensdag 26 december (Tweede Kerstdag) 

 

 

 

 

Sluitingsdata 2019 

 

 

Octrooicentrum Nederland is in 2019 op de volgende dagen gesloten: 

 

dinsdag 1 januari (Nieuwjaarsdag) 

maandag 22 april (Tweede Paasdag) 

donderdag 30 mei (Hemelvaartsdag) 

maandag 10 juni (Tweede Pinksterdag) 

woensdag 25 december (Eerste Kerstdag) 

donderdag 26 december (Tweede Kerstdag) 

 

 

 

terug naar nieuwsbrief 



Inschrijvingen en doorhalingen in het Octrooigemachtigdenregister 

 

 

Op 5 september 2018 zijn ingeschreven en beëdigd: 

- de heer dr. S. Deladi; 

- de heer A.J. Streng MSc.; en 

- de heer dr. T.I. Wyder. 

 

 

 

Op 13 augustus 2018 is op eigen verzoek de heer drs. J.W. Burger uitgeschreven uit het 

octrooigemachtigdenregister. 

 

 

Op 10 oktober 2018 zijn op eigen verzoek uitgeschreven uit het octrooigemachtigdenregister: 

- de heer ir. A.W.M. Groenendaal; 
- mevouw dr. M.J.F. Rots; en 
- de heer drs. F.J. Wiegerink 
 

 

 

 

 

 

Hier kunt u het octrooigemachtigdenregister raadplegen: 

Octrooigemachtigdenregister. 
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http://www.rvo.nl/onderwerpen/innovatief-ondernemen/octrooien/octrooien-aanvragen/in-nederland/octrooigemachtigde


Tentamendata in 2019 

 

De Examencommissie Octrooigemachtigden deelt mee dat in 2019 de volgende tentamens op de 

daarbij genoemde data worden afgenomen: 

 

Octrooirecht: 14 januari 2019, 13:30 – 16:30 uur 

Recht Algemeen: 15 april 2019, 13:30 – 16:30 uur 

Overige IE-rechten/Europees recht/Mededinging: 27 mei 2019, 13:30 - 16:30 uur 

Praktische Vaardigheden - Opstellen van een octrooiaanvrage: 7 oktober 2019, 13:30 - 17:30 uur 

Praktische Vaardigheden - Verdedigen van een octrooiaanvrage: 8 oktober 2019, 13:30 - 17:30 

uur 

Praktische Vaardigheden - Schrijven van een advies: 25 november 2019,  9:30 -17:45 uur (incl. 15 

minuten lunch) 

 

De kosten voor deelname aan de resp. tentamens zijn: 

Juridische tentamens (Octrooirecht, Recht Algemeen en Overige IE-rechten/Europees 

recht/Mededinging): € 450,- per tentamen 

Praktische Vaardigheden - Opstellen van octrooiaanvrage: € 525,- 

Praktische Vaardigheden - Verdedigen van een octrooiaanvrage: € 525,- 

Praktische Vaardigheden - Schrijven van een advies: € 775,- 

 

Verdere informatie en aanmelden bij: CPO – Bureau Octrooigemachtigden, Postbus 10520, 

6500 MB Nijmegen, t.a.v. mevr. drs. M.A.J. Verkaart; tel.: (024) 361 1851; e-mail: 

octrooi@cpo.ru.nl; website: www.examenoctrooigemachtigden.nl  
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http://www.examenoctrooigemachtigden.nl/


Benelux Patent Platform (BPP) – Oproep: External User Consultation  

 

Tijdens het jaarlijkse strategisch overleg van half september hebben de drie nationale 
octrooibureaus van België, Nederland en Luxemburg afgesproken om (ook) externe 
gebruikers te benaderen voor hun feedback op het huidige BPP. Die feedback wordt 
gebruikt wanneer opnieuw wordt nagedacht over de eisen die aan BPP moeten worden 
gesteld.  
 

Als bekend hebben de drie nationale octrooibureaus met gebruikmaking van het bestaande 
Benelux-platform (de Benelux Organisatie voor de Intellectuele Eigendom) een gemeenschappelijk 
IT-systeem, het BPP, ontwikkeld om hun bedrijfsprocessen op nationaal niveau conform nationale 
octrooiwetten te ondersteunen.  
 
Het contract met de huidige software-leverancier van BPP zal in 2021 aflopen. Dan is op basis van 

de geldende aanbestedingsregels een nieuwe Europese aanbesteding noodzakelijk. Deze nieuwe 
aanbesteding stelt de drie bureaus in staat opnieuw na te denken over de eisen die zij aan het BPP 
willen stellen. Relevant daarbij zijn met name de gebruikerswensen alsook mogelijke aanpassingen 
aan de laatste stand van de techniek.  
 

Om de gebruikerswensen te inventariseren is een External User Group Consultation in het leven 
geroepen. Het separaat bij dit Bijblad bijgesloten Excel-bestand bevat de questionnaire. 

 
De onderwerpen in de vragenlijst betreffen het octrooiregister (eRegister), de indiening van 
octrooiaanvragen (eFiling), de interface voor MyPage en enkele algemene onderwerpen (zoals de 
Patent Portal Generic).  
 
U wordt van harte uitgenodigd uw feedback op het BPP te geven. Alleen zo kan met uw 
gebruikerswensen in de toekomst rekening worden gehouden. U kunt uw reactie sturen aan het 

adres: karin.streng@rvo.nl 
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Doorontwikkeling Databank Octrooilicenties  

 

Octrooicentrum Nederland heeft een usability-onderzoek laten uitvoeren voor de Databank 

Octrooilicenties, een digitale marktplaats voor technologie. Technologiezoekende ondernemers en 

octrooiprofessionals zijn gevraagd om zich over de gebruikersvriendelijkheid en naamsbekendheid 

van de huidige databank te buigen. Belangrijkste conclusies: 1) de databank is alleen interessant 

als er ook Europese/ internationale octrooien in staan; 2) voor een actieve matchmaking tussen 

octrooihouders en licentienemers is de samenwerking met EEN (Enterprise Europe Network) een 

vereiste; 3) de zoekfunctionaliteit moet werken zoals Google. Momenteel beraden experts van 

Octrooicentrum Nederland en RVO zich over de doorontwikkeling van de databank. Ook in 

Europees verband zijn er initiatieven voor de ontwikkeling van een internationale databank voor 

octrooien die ter licentie worden aangeboden, de zgn. IP Marketplace. 
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Samenwerkingsovereenkomst Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) en 

Octrooicentrum Nederland  

 

Op 3 september zijn de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) en OCNL een overeenkomst 

aangegaan om de samenwerking te intensiveren. Doelen van de samenwerking zijn onder andere:  

1) ondersteuning geven aan het vernieuwende Brabantse mkb;  

2) gebruik van octrooi-informatie bij innovatietrajecten vergroten;  

3) efficiënt gebruik van octrooien vergroten.  

 

Vanaf 4 september draagt OCNL bij aan het Investor Readiness Programma van de BOM. Dit 

programma is bedoeld om startups sneller gefinancierd te krijgen via het optimaliseren van hun 

businesscase. OCNL spreekt 1-op-1 met de deelnemende startups om hen te helpen met de 

ontwikkeling van een eerste IP-strategie.  
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Valoriseren van CERN-technologieën  

 

Van september tot november 2018 helpt OCNL startups die interesse hebben in het naar de markt 

brengen van technologieën die bij CERN zijn ontwikkeld. De ondersteuning maakt deel uit van een 

acceleratorprogramma van HighTechXL en wordt georganiseerd door NIKHEF, de Nederlandse 

organisatie die alle activiteiten rondom CERN coördineert. OCNL helpt startups met het zoeken in 

de octrooidatabanken naar toepassingsgebieden en concurrerende technologieën.  
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Tentoonstelling ‘Vind het uit!’ 

 

Op 5 oktober is de tentoonstelling ‘Vind het uit’ geopend, in Paleis Soestdijk, over Nederlandse 

uitvindingen toen en nu. Organisator Made in Holland wil Soestdijk ontwikkelen tot een platform en 

etalage van innoverend en ondernemend Nederland. Samen met de NOVU heeft OCNL een bijdrage 

geleverd aan de opbouw van een tentoonstelling over innovaties, die ook op kinderen is gericht. In 

de oude keukens en kelders van het paleis wordt op speelse wijze uitgelegd wat een innovatie is, 

waarom innovatie nodig is, wat de eerste innovaties zijn die we kennen en dat een innovatie veel 

meer is dan een goed idee. Ook besteedt de tentoonstelling aandacht aan het verschil tussen 

intellectueel eigendom, octrooirecht en modelrecht. Bezoekers kunnen ook zelf aan de slag met 

een eigen uitvinding. De tentoonstelling duurt tot en met 31 december 2019. 
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MKB Innovatie Top 100 

 

Woensdag 26 september presenteerde de KvK voor de 13e keer de ranglijst met 100 innovaties van 

het Nederlandse MKB. Winnaar werd Groasis uit Steenbergen, een bedrijf dat streeft naar de 

herbebossing van de miljard hectare woestijnen die door de mens zijn veroorzaakt. De Growboxx® 

plant cocoon combineert het planten van bomen met het telen van groente. Op de lijst ook dit jaar 

weer klanten van OCNL: naast winnaar Groasis ook Kalfsvel Metaalcoating en 10XL 3D-printing.  
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IE-lesmodule ThatsIP in het Engels beschikbaar 

 

De gratis e-learning tool over intellectueel eigendom “ThatsIP” is sinds begin oktober ook 

toegankelijk voor internationale studenten. Octrooicentrum Nederland en het Benelux-Bureau voor 

de Intellectuele Eigendom ontwikkelden een Engelstalige versie. ThatsIP laat studenten op een 

laagdrempelige manier stap voor stap kennismaken met intellectueel eigendom. De tool sluit aan 

op de ondernemerspraktijk en bevat een quiz waarmee studenten zelf hun kennis over IE kunnen 

toetsen. Deze kennis is tijdens hun studie én daarna van belang, zeker als ze een eigen 

onderneming starten. 
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Octrooi-evenementenkalender  

 

Kijk voor de exacte tijdstippen en locaties op www.rvo.nl/octrooiagenda  

• Woensdag 31 oktober: Workshop: De basis van intellectueel eigendom, Arnhem 

• Donderdag 1 november: Workshop: Zelf op zoek in octrooidatabanken, Leeuwarden 

• Dinsdag 6 november: Workshop: De basis van intellectueel eigendom, Utrecht 

• Vrijdag 9 november: Workshop: Masterclass Octrooien, Eindhoven 

• Maandag 12 november: Workshop: Intellectueel eigendom-strategie voor mkb, Groningen 

• Dinsdag 13 november: Workshop: Slim omgaan met kennis bij samenwerking, Arnhem 

• Donderdag 15 november: Workshop: De basis van intellectueel eigendom, Rotterdam 

• Woensdag 21 november: Informatieavond bij OnderNemerSplein: Slim aan de slag met de 

toekomst van uw bedrijf 

• Donderdag 22 november: Workshop: Zelf op zoek in octrooidatabanken, Amsterdam 

• Vrijdag 23 november: Workshop: De basis van intellectueel eigendom, Zwolle 

• Woensdag 28 november: Masterclass: Artificial Intelligence (AI) en hoger onderwijs, Rotterdam 

• Vrijdag 30 november: Workshop: Intellectueel eigendom-strategie voor mkb, Zwolle 

• Dinsdag 4 december: Workshop: Masterclass Octrooien, Roermond 

• Dinsdag 4 december: Workshop: De basis van intellectueel eigendom, Amsterdam 

• Donderdag 6 december: Workshop: Zelf op zoek in octrooidatabanken, Apeldoorn 

• Maandag 10 december: Workshop: Masterclass Octrooien, Assen 

• Woensdag 12 december: Informatieavond bij OnderNemerSplein: Slim aan de slag met de 

toekomst van uw bedrijf  

• Maandag 14 januari 2019: Workshop: Basis van intellectueel eigendom, Leeuwarden 

• Dinsdag 22 januari 2019: Workshop: Basis van intellectueel eigendom, Roermond 

• Dinsdag 29 januari 2019: Workshop: Slim omgaan met kennis bij samenwerking, Groningen 

• Donderdag 31 januari 2019: Workshop: Intellectueel eigendom-strategie voor mkb, 

Amsterdam 

• Vrijdag 1 februari 2019: Workshop: Basis van intellectueel eigendom, Apeldoorn 

• Donderdag 7 februari 2019: Workshop: Basis van intellectueel eigendom, Eindhoven 

• Vrijdag 8 februari 2019: Workshop: Masterclass Octrooien, Zwolle 

• Maandag 11 februari 2019: Workshop: Intellectueel eigendom-strategie voor mkb, Assen 

• Vrijdag 18 februari 2019: Workshop: Zelf op zoek in octrooidatabanken, Eindhoven 

• Donderdag 28 februari 2019: Workshop: Basis van intellectueel eigendom, Amsterdam 

• Dinsdag 12 maart 2019: Workshop: Basis van intellectueel eigendom, Arnhem 

• Donderdag 14 maart 2019: Workshop: Zelf op zoek in octrooidatabanken, Leeuwarden 

• Vrijdag 15 maart 2019: Workshop: Slim omgaan met kennis bij samenwerking, Apeldoorn 
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Octrooicentrum Nederland en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

 

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De oude wet 

Gegevensbescherming stamde uit een tijd dat het internet nog in de kinderschoenen stond. In de 

digitale maatschappij is het echter steeds makkelijker om gegevens te koppelen. Om de 

bescherming van privacy in deze nieuwe tijd vorm te geven is de AVG gemaakt.  

 

Octrooicentrum Nederland heeft voor de implementatie van de AVG een aantal aanpassingen aan 

het octrooiregister gedaan. Het belangrijkste uitgangspunt hierbij is dat vanaf de volgende 

release van BPP in januari 2019 via het online dossier enkel de documenten zichtbaar zullen zijn 

die van belang zijn voor het octrooisysteem en waaruit het desbetreffende beleid van 

Octrooicentrum Nederland blijkt.  

Alle overige documenten zijn op zich noodzakelijk voor Octrooicentrum Nederland ten behoeve van 

de uitvoering van de Rijksoctrooiwet 1995 maar zullen vanaf dat moment echter niet meer 

geraadpleegd kunnen worden via het online dossier. Daarnaast kan het voorkomen dat in de wel 

zichtbare documenten bepaalde persoonsgegevens zullen worden uitgevlakt of geanonimiseerd.  

Uit het octrooiregister kunt u natuurlijk nog wel de stand van zaken omtrent octrooi(aanvragen) 

afleiden; dit blijft onveranderd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de 

Publieksvoorlichting van Octrooicentrum Nederland: 088-0426660 of mailen naar 

octrooicentrum@rvo.nl.  

 

Een andere aanpassing richt zich op het octrooigemachtigdenregister. Octrooicentrum 

Nederland is overeenkomstig art. 23a van de Rijksoctrooiwet verantwoordelijk voor het register 

van octrooigemachtigden. Uit dit register kan worden afgeleid wie voldoet aan de eisen van 

vakbekwaamheid en wie als zodanig mag optreden als gediplomeerd en beëdigd Nederlands 

octrooigemachtigde. Voor dit doel kunnen uit het register gegevens worden verstrekt aan derden. 

Voorheen werden in het octrooigemachtigdenregister naast de naam van een gemachtigde ook 

diens persoonsgegevens vermeld, zoals (werk)adres en telefoonnummers van 

octrooigemachtigden. Eén van de eisen die de AVG aan de verwerking van persoonsgegevens stelt, 

is, dat moet worden gestreefd naar dataminimalisatie: probeer met zo min mogelijk gegevens het 

doel van het verwerken van die gegevens te bereiken. Octrooicentrum Nederland heeft daarom de 

gegevens in het octrooigemachtigdenregister beperkt tot naam, datum inschrijving, bedrijf en 

plaats. Dit zijn de gegevens die Octrooicentrum Nederland nodig acht om de klant te laten weten 

wie als octrooigemachtigde voor het bureau kan optreden.   
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https://www.rvo.nl/file/octrooigemachtigdenregisterper16oktober2018pdf


Commissie van Acht (octrooien) – overleg met stakeholders 

 

Dinsdagmiddag 2 oktober jl. werd er bij OCNL weer overlegd met stakeholders. Op de agenda van 

dit kwartaaloverleg stonden onder meer enkele nationale onderwerpen, de stand van zaken UPC, 

enkele ABC-onderwerpen en de agenda voor de Administrative Council (AC) van half oktober bij 

het Europees Octrooibureau (EOB). 

 

Nationaal 

De reactie van de Minister EZK op het rapport van de IE-Beleidsevaluatie 2018 (uitgevoerd door 

Technopolis) wordt uitgebreider dan aanvankelijke voorzien en is derhalve helaas nog niet gereed 

voor verzending aan de Kamer.   

 

Het Wetsvoorstel bescherming bedrijfsgeheimen wordt door de Eerste Kamer behandeld. De Eerste 

Kamer let in het bijzonder op de proceskostenveroordeling, welke voorspelbaar moet zijn en voor 

MKB-bedrijven niet te bezwarend mag worden. (noot redactie: het wetsvoorstel is inmiddels 

aangenomen door de Eerste Kamer en op 23 oktober in werking getreden) 

 

Ook de voortgang van de vernieuwing van de samenwerkingsafspraken tussen OCNL en de Orde 

van octrooigemachtigden over onder meer kennisverspreiding en voorlichting over het 

octrooistelsel (de opvolger van het ‘Convenant Versterking Gebruik Octrooisysteem’ uit 2006) 

wordt kort besproken.  

 

Daarnaast wordt genoemd dat het wettelijke octrooigemachtigdenregister is aangepast naar 

aanleiding van de inwerkingtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 

Vele gegevens die voor het publiek zichtbaar waren, zijn inmiddels geschrapt. Nu resteren slechts 

de gegevens die noodzakelijk zijn voor derden om te kunnen nagaan of iemand die zich uitgeeft 

als Nederlands octrooigemachtigde al dan niet in het octrooigemachtigdenregister staat 

ingeschreven. In de discussie die hierop volgt, wordt de zorg geuit dat naar aanleiding van de AVG 

binnen organisaties teveel gegevens worden vernietigd. Zo moeten uitvinders die niet langer bij de 

octrooihouder werken soms kunnen worden teruggevonden. Bij multinationals speelt bovendien 

mee dat sommige persoonsgegevens wel nodig blijven voor octrooiprocedures in niet-EU landen en 

derhalve met het oog hierop bewaard moeten blijven.  

 

Tot slot kwam het Benelux Patent Platform (het geheel van applicaties waarmee de 

bedrijfsprocessen bij OCNL worden ondersteund) aan de orde. Begin 2021 loopt het contract af 

met de huidige software-leverancier. In overeenstemming met de Europees geregelde 

aanbestedingsregels zal er opnieuw een tender moeten worden uitgeschreven. De eerste stap in 

die richting bestaat uit het inventariseren van gebruikerswensen, zowel bij de interne gebruikers 

van OCNL zelf alsook bij de externe gebruikers. Ook de leden van de Commissie van Acht zijn 

(voor zover gebruikers) uitgenodigd om hun feedback op BPP te geven.  

 

UPC en unitair octrooi 

Onbekend is wanneer een uitspraak van het Bundesverfassungsgericht kan worden verwacht. Als 

er een uitspraak komt op grond waarvan Duitsland zou kunnen ratificeren is het vervolgens 

onduidelijk wat, na de Brexit in maart 2019, de positie van het Verenigd Koninkrijk wordt tav het 

UPC. Het Max Planck Instituut blijkt hierover recentelijk een rapport te hebben gepubliceerd. 

Kortom er bestaan momenteel dus vele onzekerheden, mede als gevolg van de onduidelijkheid 

over de mate van hardheid van de beoogde Brexit-overeenkomst.  

 

Europees Octrooibureau (EOB) 

Zoals gebruikelijk wordt verslag gedaan van de laatstelijk gehouden bijeenkomst van de AC bij het 

EOB. Tijdens deze bijeenkomst op 27 en 28 juni heeft de Koning het nieuwe gebouw in Rijkswijk 

geopend. Tevens is afscheid genomen van president Battistelli.    

 

Op de agenda voor de komende AC bijeenkomst op 10 en 11 oktober staat in het bijzonder de 

verkiezing van drie nieuwe Vice-Presidenten (voor DG1, DG4 en DG5). De nieuwe President 

Campinos kan nu nog terugvallen op de huidige VPs, maar zal vanaf 1 januari met zijn nieuwe 

managementteam starten.   

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3232627


 

Europese Unie 

Aan de orde komt onder meer de stand van zaken van het voorstel voor een ‘SPC export waiver’. 

Aandachtspunten zijn in het bijzonder de handhaafbaarheid en de inwerkingtreding. Daarnaast 

wordt de prejudiciële verwijzing in de ABC-zaak C-650/17 kort besproken, evenals het ‘Pilot 

project for essentiality checks of Standard Essential Patents’ van de Europese Commissie. Ook het 

HCCH Executieverdrag komt aan de orde. De Europese Commissie heeft een document gemaakt 

met vragen en antwoorden over het onder het verdrag brengen van IE-rechten.  
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Wet bescherming bedrijfsgeheimen in werking getreden 

 

De Eerste Kamer heeft op 16 oktober jl. het wetsvoorstel bescherming bedrijfsgeheimen 

goedgekeurd. Op 23 oktober jl. is de Wet bescherming bedrijfsgeheimen in werking getreden.  

 

De Eerste Kamer heeft dit najaar het wetsvoorstel voor de bescherming van bedrijfsgeheimen 

behandeld. Tijdens de behandeling zijn door leden van verschillende fracties zorgen geuit over het 

‘amendement Veldman’ (het nieuwe artikel 1019ie Rv), onder meer onder verwijzing naar een 

opiniestuk van Charlotte Vrendenbarg hierover in het Financieel Dagblad van 24 april jl. Op grond 

van het voorstel voor artikel 1019ie Rv   

 

“kan de rechter de in het ongelijk gestelde partij desgevorderd veroordelen in redelijke en 

evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft 

gemaakt, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet”.  

 

De bezorgdheid bestond erin dat deze bepaling zou leiden tot een grote mate van 

onvoorspelbaarheid van de proceskosten. Deze onvoorspelbaarheid zou met name ondernemers 

uit het MKB en start-ups kunnen afschrikken. Het risico op een volledige proceskostenveroordeling 

zou kunnen leiden tot terughoudendheid om kwesties over bedrijfsgeheimen aan de rechter voor 

te leggen (zie de Eerste Kamerstukken:   

 

In reactie hierop heeft de Minister EZK aangegeven dat de toepassing van artikel 1019ie Rv 

zorgvuldig zal worden gemonitord en zal worden geëvalueerd. Indien de evaluatie daar aanleiding 

toe geeft, zal in een algemene maatregel van bestuur worden vastgelegd in welke gevallen de 

rechter de in het ongelijk gestelde partij in de kosten kan veroordelen. De wettelijke basis voor 

deze algemene maatregel van bestuur zal bij een toekomstige wetswijziging in een nieuw tweede 

lid van artikel 1019ie Rv worden neergelegd. 

Zie hier de Eerste Kamerstukken.  

 

Op 16 oktober jl. is het wetsvoorstel als hamerstuk door de Eerste Kamer goedgekeurd.  De week 

erna is de wet in het Staatsblad gepubliceerd en vond ook de publicatie van het besluit van 

inwerkingtreding plaats. 
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https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34821_wet_bescherming
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-369.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-370.html


Achtergrondinformatie over het Nederlandse octrooi op teff-meel  
 

In de Volkskrant van 13 augustus jl. verscheen het artikel "Ethiopië teelt teff, toch heeft 
een Drent patent op het graan". Hieronder enige achtergrondinformatie van de kant van 
Octrooicentrum Nederland (OCNL) om een completer, beter beeld te krijgen van de 
octrooirechtelijke aspecten van de zaak. 

 
Het octrooi 
De discussie betreft het Nederlandse octrooi 1023977 voor de verwerking van teff-meel. De 
aanvraag voor octrooi was in 2003 ingediend bij OCNL. Zoals bekend wordt in Nederland op elke 
aanvraag automatisch octrooi verleend, zij het dat het meegepubliceerde nieuwheidsrapport 
documenten vermeldt die de nieuwheid of inventiviteit van de geclaimde uitvinding kan beperken 
of zelfs uitsluiten. Voor de betreffende octrooiaanvraag op teff-meel was inderdaad een aantal 

nieuwheidsbezwarende documenten gevonden. Het octrooi is in 2005 (dus, desondanks) 
automatisch verleend.1  
 
Uit het octrooiregister blijkt dat de octrooihoudster in 2014 de conclusies van het octrooi heeft 
beperkt.  
 

Procedure 

In 2015 heeft een derde aan OCNL advies gevraagd over de geldigheid van de beperkte conclusies 
van het octrooi. OCNL heeft de aangevoerde bezwaren beoordeeld en is tot de slotsom gekomen 
dat het octrooi in ieder geval grotendeels niet geldig is en zou moeten worden vernietigd. OCNL is 
echter niet bevoegd om zelf een octrooi te vernietigen: dat is aan de Rechtbank Den Haag (zie art. 
75 lid 1 Row 1995). Er loopt nu dan ook een gerechtelijke procedure bij de Haagse rechter tussen 
partijen over het octrooi. 

 
Valgetal teff-meel 
In het octrooi speelt de valtijd van een roerstaaf in een mengsel van teff-meel en water een grote 
rol. In het ene meel/water-mengsel zakt de roerstaaf sneller naar beneden dan in het andere 
mengsel. Het meten van de valtijd gebeurt volgens een standaardmethode (de zgn. Hagberg-
methode). De gemeten valtijd (het zgn. ‘Hagberg falling number’ of kortweg: het valgetal) zou 
volgens het octrooi een indicatie zijn voor de bakkwaliteit van het teff-meel. Een teff-meel met een 

hoog of juist een laag valgetal zou volgens het octrooi niet tot goede bakproducten leiden. Het 
octrooi claimt dan ook teff-meel met een valgetal binnen een bepaald bereik. 
 
Het meten van het valgetal van een meel is algemeen bekend, maar was nog nooit bij teff-meel 

uitgevoerd. In de adviesprocedure stond tussen partijen dan ook niet ter discussie dat het valgetal 
van een teff-meel nog nooit eerder was gemeten. Het octrooi beschrijft dit voor het eerst. Echter, 

het meten van het valgetal van een teff-meel maakt het gemeten meel niet opeens nieuw. Het 
meel zelf bestond immers al. De claim van het octrooi gericht op teff-meel met een valgetal binnen 
een (zeer ruim) bereik ziet dus op reeds bestaande teff-melen. OCNL acht in zijn advies het 
geclaimde teff-meel niet nieuw. 
 
Mengsels van teff-melen met verschillend valgetal 
Ook een conclusie voor een mengsel van teff-melen met verschillende valgetallen stond ter 

discussie. Hier ging het echter om de vraag of een bepaalde teff-vakpublicatie van octrooihoudster 
voor indiening van het octrooi al openbaar bekend was. Octrooihoudster beriep zich op 
geheimhoudingsovereenkomsten, de derde bestreed deze. Het is aan de Haagse rechter, 
bijvoorbeeld na het horen van getuigen onder ede, om te bepalen of de publicatie relevant is of 
niet. Als de betreffende teff-publicatie al voor indiening openbaar zou zijn, acht OCNL alle 
conclusies van het octrooi ongeldig. 

  

                                                           
1 Voor de uitvinding is ook een Europese octrooiaanvraag ingediend. Het Europees Octrooibureau (EOB) heeft 
hierop octrooi verleend (EP1646287 B1). Tegen het octrooi was oppositie ingesteld, doch deze is door het 
oppositieafdeling van het EOB verworpen. Het Europese octrooi is in Nederland nooit gevalideerd.  



Slotsom 
OCNL kwam dan ook tot de slotsom dat de conclusie met betrekking tot het teff-meel niet geldig 

zijn. De conclusies met betrekking tot het mengsel van verschillende teff-melen zijn eveneens niet 
geldig als de betreffende teff-vakpublicatie al voor indiening van de octrooiaanvraag openbaar 
bekend was. Zie hier)2 het door OCNL uitgebrachte advies. Het is nu aan de Haagse rechter om 
zich over deze zaak uit te spreken. 
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2 Tegelijkertijd was ook advies gevraagd over het Nederlandse octrooi NL1023978 inzake een meelmengel van 
teff-meel en een meel van ander glutenvrij gewas, waarbij het valgetal van het teff-meel eveneens binnen een 
(zeer ruim) bereik moet vallen. Het onderwerp van dit parallelle octrooi is sterk vergelijkbaar met het 
onderwerp van het andere, hierboven besproken octrooi. Ook over dit parallelle octrooi heeft OCNL advies  
uitgebracht . 

https://www.rvo.nl/sites/default/files/octrooiportal/2015/10/Advies-1023977.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/octrooiportal/2015/11/Advies-1023978.pdf


General Assemblies WIPO, Genève, 24 september - 2 oktober 2018 

 

Gedelegeerden uit 191 lidstaten kwamen begin oktober bijeen in Genève, onder leiding van Duong 
Chi Dung, ambassadeur van Vietnam in Genève.  
 
Inleiding 
De berichtgeving vanuit WIPO is positief. Het commitment aan het multilaterale IE-systeem is 
sterk. Negen landen hebben zich tijdens de Assemblies via toetreding of ratificatie aangesloten bij 

een van de door WIPO geadministreerde verdragen. Op octrooi(gerelateerd) gebied blijkt dit 
commitment uit voortzetting van de onderhandelingen over een mogelijk verdrag over genetic 
resources, traditional knowledge & folklore. Ook positief is dat een diplomatieke conferentie over 
het beoogde Design Law Treaty, “at the end of the first half of 2020”, wordt voorzien. De PCT 
Assembly slaagt er elk jaar in het bouwwerk van de (voor WIPO zo belangrijke) Patent Cooperation 
Treaty verder (ook in regelgevende zin) uit te breiden.   

 
Standing Committee on the Law of Patents 
WIPO’s General Assembly nam verder kennis van het “Report on the Standing Committee on the 
Law of Patents”. De besprekingen alsook de uitkomsten van dit comité zijn overigens niet erg 
spannend; het gaat om uitwisseling van informatie en om het verder onderzoeken van 

mogelijkheden om ten aanzien van de bekende topics in de toekomst misschien nog eens een 
stapje vooruit te kunnen zetten. Als bekend heeft het werk van het SCP in deze fase het karakter 

van fact-finding en is het niet gericht op internationale harmonisatie. Het vinden van een juiste 
balans in de besprekingen in het SCP is niet makkelijk. Een discussie over bijvoorbeeld beperking 
van het octrooirecht via de ‘Bolar Exception’ (voor het verkrijgen van een vergunning voor 
generieke geneesmiddelen) kan niet los gezien worden van de bestaande wettelijke normen tav 
novelty, inventive step en industrial applicability. Uit het verslag van het SCP blijkt ook dat er 
overeenstemming is over het ‘future work programme’ (dat overigens niet veel afwijkt van het 
vorige programma).  

 
Patent Cooperation Treaty (PCT)  
De PCT Assembly nam kennis van het "Report on the PCT Working Group" (PCT-WG) en ging 
akkoord met een nieuwe sessie van de PCT Working Group vóór de Assembly van 2019. Het 
verslag maakt melding van verschillende rapportages, daaronder de Summary van de Chair van de 
‘Meeting of International Authorities’  (MIA) en van de informele meeting van de MIA Quality 

Subgroup.  
 

Daarnaast ging de PCT Assembly akkoord met de voorgestelde amendementen van de PCT 
Regulations. De amendementen richten zich op verruiming van de beschikbare tijd voor de dialoog 
tussen de aanvrager en de examiner gedurende de “international preliminary examination” (PCT 
Chapter II). Daartoe wordt Rule 69.1(a) gewijzigd opdat door de International Preliminary 
Examining Authority geen rekening hoeft te worden gehouden met de “applicable time limit” onder 

Rule 54bis.1(a). De amendementen worden op 1 juli 2019 van kracht.  
 
Voorts ging de PCT Assembly akkoord met de introductie van een “Application form for 
appointment of an Office or intergovernmental organization as an International Searching and 
Preliminary Examining Authority under the PCT”. De ‘application form’ bevat de bekende zaken. Zo 
wordt een office dat de status van International Searching and Preliminary Examining Authority 
wenst sterk aangeraden om de assistentie in te roepen van een of meer bestaande International 

Authorities, al vóórdat de status wordt aangevraagd. Zo’n aanvraag moet bovendien op een 
zodanig moment geschieden dat WIPO’s Committee for Technical Cooperation tijdig tot een review 
in staat is; tijdig betekent hier dat dit committee drie maanden vóór de eerstvolgende PCT 
Assembly met haar advies aan die Assembly kan komen.  
 
Verder stemde de PCT Assembly in met het verzoek van de Canadese International Searching and 

Preliminary Examining Authority om de bestaande overeenkomst, die eind 2018 zou aflopen, met 
één jaar te verlengen, totdat de nieuwe overeenkomst (al goedgekeurd door de Assemby in 2017) 
zal zijn geratificeerd. Punt is dat gebleken is dat de toepasselijke nationale goedkeuringsprocessen 
in Canada niet voor het eind van 2018 afgewikkeld kunnen zijn. De bestaande overeenkomst 
vervalt automatisch op het moment dat de nieuwe overeenkomst van kracht wordt.  
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EOB / Kort verslag 157e Administrative Council (AC)  

 

De 157e Administrative Council (AC) van het Europees Octrooibureau (EOB) kwam laatstelijk bijeen in 

München, op 10 en 11 oktober. De AC meeting werd geleid door de deputy chairman, Josef Kratochvil 

uit Tsjechië.  

 

De AC nam kennis van het eerste ‘activities report’ van de nieuwe President van het EOB, António 

Campinos. Aan de orde kwamen onderwerpen als de kwaliteit van octrooiverlening, ‘digital 

transformation’ en het sociale klimaat. Nu het search work onder controle is gebracht concentreert het 

EOB zich op examination. Daar is nog ruimte voor verbetering. Doel is, ondanks de oplopende 

aantallen aanvragen, de backlog te doen afnemen. De President noemde tussendoor dat hij in juli een 

interessante meeting heeft gehad met epi, de Europese beroepsorganisatie van Europese 

octrooigemachtigden. De AC sprak er onder andere zijn waardering voor uit dat de President al veel 

tijd heeft geïnvesteerd om met ontelbare aantallen personeelsleden een gesprek aan te gaan. Ook de 

stafvertegenwoordigers toonden zich verheugd; zij prijzen de constructieve toonzetting van de 

gesprekken met de President. Wel merken zij op dat het ‘ancien regime’ nog steeds sterk aanwezig is 

binnen het EOB; die aanwezigheid heeft impact op lopende appeal procedures, bijvoorbeeld bij ILO-AT 

in Genève. De President accentueerde verder het grote belang van digitale transformatie. Er moet op 

IT-gebied veel gebeuren; de huidige IT-systemen van het EOB zijn sterk verouderd en vormen meer 

en meer een risico voor de bedrijfsvoering. Een behoorlijk aantal lidstaten heeft de President gevraagd 

om te denken aan de national offices en in dat verband kennis en informatie met hen te delen. De 

President zegde dit toe.   

  

De AC nam verder kennis van het ‘activities report’ van de President van de Boards of Appeal (BoA), 

de Zweed Carl Josefsson. De resultaten gaan de goede kant op. Intentie is om 90% van alle 

inkomende zaken binnen 30 maanden af te handelen. Er is overigens nog een lange weg te gaan. De 

workload groeit nog steeds. Om die reden wordt een ‘fire brigade’ opgezet, die bestaat uit 23 extra 

Board members in 2019 en nog eens 16 nieuwe Board members in 2020. Vooral de best presterende 

examiners bij het EOB zullen solliciteren op de nieuwe posten; dit zal allicht enig effect sorteren op 

search en examination. Het streven is om de backlog bij de BoA in 2022 terug te brengen tot 7000 

zaken.   

 

De AC stond sterk in het teken van de verkiezing van drie nieuwe Vice-Presidents. Na eerdere 

interviews die de kandidaten hadden gehad met de President van het EOB en de deputy chair van de 

AC, stond nu een hearing met elk van de pre-selected kandidaten op het programma. Na geheime 

stemming werd tot Vice-President Directorate General 1 (Patent Granting Process) gekozen Stephen 

Rowan (UK). Niloofar Simon (AT), tot voor kort samen met de nieuwe EOB-President werkzaam bij het 

EUIPO in Alicante, werd gekozen als Vice-President Directorate General 4 (Corporate Services). 

Christoph Ernst (DE) werd gekozen tot Vice-President Directorate General 5 (Legal/International 

Affairs). De nieuwe Vice-Presidents starten hun werkzaamheden bij het EOB op 1 januari 2019, voor 

een periode van vijf jaar.  

Er zijn overigens landen die niet tevreden zijn over de bestaande (en dus ook nu gevolgde) 

sollicitatieprocedure. De AC zelf (nota bene: de appointing authority) krijgt pas in de allerlaatste fase 

van de procedure (in de AC meeting zelf), via een hearing, zicht op de kandidaten. Daarmee staat de 

deur wagenwijd open voor pre-cooking en feitelijke coöptatie in het voortraject tot aan de AC 

meeting; vooral insiders in het circuit profiteren daarvan, ten nadele van misschien betere, maar voor 

de delegaties in de AC onbekende outsiders. Heel veel delegaties in de AC hebben in het voortraject 

hun keuze voor een kandidaat echter al gemaakt, mede op basis van instructies in hun hoofdstad. 

Vooreerst in het presidium van de AC zal bekeken worden hoe de AC de huidige procedure zou kunnen 

verbeteren.     

 

Voor Christoph Ernst, die tijdens deze AC meeting begrijpelijkerwijs al niet meer fungeerde als chair, 

kwam met zijn verkiezing als VP-5 een onmiddellijk einde aan zijn (eenjarige) voorzitterschap van de 

AC. Naar verwachting zal de AC in december uit zijn midden een nieuwe voorzitter gaan kiezen.  



 

De AC nam voorts besluiten over enkele functies waarvoor individuele mandaten zouden verlopen. Het 

mandaat van Frédéric Angermann (FR) als member van de Board of Auditors werd voor een nieuwe 

mandaatsperiode van vijf jaar verlengd. Joachim Kärcher (DE) werd opnieuw verkozen tot deputy 

chairman van het Committee on Patent Law. Jorma Hanski (FL) werd benoemd als nieuw lid van het 

Boards of Appeal Committee.  

 

De Republic of Montenegro heeft in juli van dit jaar verzocht om toetreding tot de European Patent 

Convention (EPC). De AC besloot deze toetredingsaanvraag van Montenegro positief te beantwoorden 

(“The Republic of Montenegro is hereby invited to accede to the EPC”). Het is nu aan Montenegro om 

eerst alle nodige stappen te zetten teneinde het eigen nationale octrooisysteem adequaat aan te 

passen aan Europese en internationale standaarden.  
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EOB start met WIPO’s Digital Access Service (DAS) 

 

 

Het Europees Octrooi Bureau (EOB) laat weten per 1 november 2018 deel te nemen aan de Digital 

Acces Service (DAS) van de WIPO. Dit houdt in dat vanaf die datum prioriteitsbewijzen van en 

voor Europese aanvragen en voor PCT-aanvragen die de Europese fase ingaan kunnen worden 

uitgewisseld via het DAS systeem. Zie hier het besluit van het EOB. 

 

Waar een aanvrager reeds beschikt over een DAS code, bijvoorbeeld verkregen door een eerdere 

nationale indiening bij Octrooicentrum Nederland, kan deze DAS code opgegeven worden bij de 

Europese vervolg aanvraag die de voorrang inroept van de Nederlandse aanvraag. Het EOB zal 

vervolgens het prioriteitsdocument ophalen uit het DAS systeem en toevoegen aan het dossier van 

de EP-aanvraag.  

 

Daarnaast wordt voor alle Europese eerste indieningen die met online filing worden ingediend, 

automatisch een DAS code gegenereerd. Voor Europese aanvragen op papier ingediend kan om 

een DAS code verzocht worden. De DAS code kan gebruikt worden bij de indiening van een 

vervolg aanvraag in een ander land, opdat de betreffende instantie het relevante 

prioriteitsdocument kan opvragen uit het DAS systeem.  

 

Het toezenden van papieren prioriteitsdocumenten is in deze gevallen niet meer nodig. 

 

Octrooicentrum Nederland is sinds 1 juni 2018 aangesloten bij het DAS systeem. Na aansluiting 

van het EOB komt het totaal aantal deelnemende kantoren op 20, waaronder alle IP5-kantoren en 

diverse Europese landen. 

 

Voor meer informatie over DAS kunt u hier terecht. 
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https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/information-epo/archive/20181019a.html
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/president-notices/archive/20181019.html
http://www.wipo.int/das/en/


EOB-Consultatie over kunstmatige intelligentie 
 

Het Europees Octrooibureau (EOB) heeft een questionnaire (los bij dit Bijblad gevoegd) verspreid 
onder de lidstaten over juridische en praktische vragen rond kunstmatige intelligentie (‘Artificial 

Intelligence’) en octrooiering.  
 
De antwoorden van de lidstaten zullen in de volgende bijeenkomst van het Committee on Patent 
Law (half februari 2019) bij het EOB worden besproken.  
 
De sluitingsdatum voor de questionnaire is 30 november a.s. De questionnaire is eerder al binnen 
de Commissie van Acht (octrooien) verspreid.  

 
Eventuele opmerkingen en suggesties die Nederland zou moeten meenemen of benoemen in de 
schriftelijke beantwoording, kunt u doorgeven aan uw vertegenwoordiger in de Commissie van 
Acht. 
 
Eventuele reacties of opmerkingen worden graag uiterlijk 22 november a.s. tegemoet gezien. 
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BIE 2018, nr 11 

Hof van Justitie van de Europese Unie 

25 juli 2018 

Teva UK Ltd c.s. vs Gilead Sciences Inc. 

Artikel 3(a) Verordening (EG) 469/2009 

Een product dat is samengesteld uit meerdere werkzame stoffen met een gecombineerd effect 

wordt „beschermd door een van kracht zijnd basisoctrooi” in de zin van deze bepaling, wanneer de 

conclusies van het basisoctrooi noodzakelijkerwijs en specifiek betrekking hebben op de combinatie 

van de werkzame stoffen waaruit het product bestaat, zelfs indien die combinatie niet uitdrukkelijk 

is vermeld in deze conclusies. Daartoe is vereist dat uit het oogpunt van de vakman en op basis 

van de stand van de techniek op de datum van indiening of prioriteitsdatum van het basisoctrooi: 

– de combinatie van deze werkzame stoffen, in het licht van de beschrijving en de tekeningen van

dit octrooi, noodzakelijkerwijs valt onder de uitvinding waarvoor dat octrooi geldt, en

– elk van deze werkzame stoffen specifiek kan worden geïdentificeerd in het licht van alle door dat

octrooi bekendgemaakte gegevens.

[volledige uitspraak] 

terug naar nieuwsbrief 

ECLI:EU:C:2018:585

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204388&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=528870


BIE 2018, nr 12 

Rechtbank Den Haag 

18 juli 2018 

Nikon Corporation vs ASML Holding N.V. cs. 

Nieuwheid 

Nikon moet worden nagegeven dat in EPA2 188 niet expliciet staat beschreven dat de sensor en de 

wafer zich op dezelfde hoogte moeten bevinden. In theorie is het derhalve mogelijk dat de wafer 

en de sensor zich op verschillende hoogte bevinden, terwijl elk afzonderlijk zich hoofdzakelijk op 

dezelfde hoogte bevindt als de wafertafel. 

Echter, met ASML is de rechtbank van oordeel dat de vakman uit EPA2 188, uitgaande van zijn 

algemene vakkennis, zal begrijpen dat de sensor en de wafer zich op dezelfde hoogte bevinden 

omdat een andere lezing niet logisch is.(..) 

Overigens is op te merken dat Nikon (en de examiner) het impliciete kenmerk (dat sensor en wafer 

zich hoofdzakelijk op dezelfde hoogte bevinden) ook in conclusie 1 van EP 003 leest (lezen). (..) 

Conclusie 5 van EP 003 vermeldt dat vereiste wel expliciet. 

Een lezing waarbij dit (impliciete) kenmerk niet onder conclusie 1 zou vallen, zou meebrengen dat 

EPA2 188 conclusie 1 eveneens volledig anticipeert, nu alle (expliciete) deelkenmerken daarin 

geopenbaard zijn. 

Een en ander leidt tot de slotsom dat de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum naar het 

oordeel van de rechtbank in EPA2 188 een afdichtingselement vindt dat een integraal onderdeel 

kan uitmaken van de wafertafel, waarbij hij uit de openbaring dat zowel de wafer als de sensor 

‘substantially co-planar’ zijn met het oppervlak van de wafertafel, impliciet op een duidelijke en 

ondubbelzinnige wijze zal begrijpen dat de bovenoppervlakken van de sensor en de wafer zich 

onderling op hoofdzakelijk dezelfde hoogte bevinden. Dit is algemene vakkennis. Een lezing met 

een ‘mind willing to understand’ laat geen andere conclusie toe. Dit heeft tot gevolg dat conclusie 1 

(en 5) van EP 003 volledig wordt geopenbaard in EPA2 188, zodat EP 003 niet nieuw is. 

[volledige uitspraak] 
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ECLI:NL:RBDHA:2018:8777

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2018:8777


BIE 2018, nr 13 

Rechtbank Den Haag 

17 oktober 2018 

Samsung Electronics Co Ltd vs respectievelijk Yorcom Computers B.V., Maxperian NL B.V. 

en Digital Revolution B.V. 

De vakman en het relevante vakgebied 

Er zijn, kort gezegd, twee typen laserprinters en, daarmee samenhangend, twee typen cartridges, 

te weten printers waarbij het fotogeleidend medium in de printer zelf en dus niet in de cartridges is 

opgenomen (‘developing cartridges’) en printers zonder fotogeleidend medium maar waarbij dat 

medium zich in de cartridges bevindt (‘process cartridges’). 

De rechtbank verwerpt voor wat betreft het relevante vakgebied het door Samsung ontwikkelde 

betoog dat uitsluitend gekeken dient te worden naar de technologie rond de developing cartridges 

en niet (ook) die rond process cartridges. Het procedé van het laserprinten is immers in beide 

gevallen hetzelfde (..). 

De rechtbank gaat bij de persoon van de gemiddelde vakman uit van een ervaren werknemer met 

een afgeronde universitaire technische opleiding (ingenieur), die werkzaam is bij een fabrikant van 

laserprinters en die zich daar bezighoudt met het ontwerpen, ontwikkelen en verbeteren van 

laserprinters en de bijbehorende cartridges 

Reële  stand van de techniek 

Uitgaande van de prioriteitsdatum en het hiervoor omschreven relevante vakgebied heeft Yorcom 

c.s. primair aangevoerd dat de (process)cartridge van Samsung voor de Samsung-printers ML-

1630 en ML-1631 moet worden aangemerkt als de meest nabije stand van de techniek. Yorcom

c.s. heeft gemotiveerd en met producties onderbouwd aangevoerd dat deze cartridge al voor 29

februari 2008 op de markt was en dus reeds openbaar was gemaakt.

Het is vaste rechtspraak dat een geoctrooieerde uitvinding inventief moet zijn ten opzichte van 

ieder reëel uitgangspunt. De omstandigheid dat deze cartridges geen developing cartridges zijn 

maar process cartridges maakt niet dat deze cartridges geen reëel uitgangspunt kunnen vormen. 

In dit opzicht oordeelt de rechtbank anders dan de Oppositie Afdeling van het EOB, omdat die alle 

openbaarmakingen van process cartridges (waaronder derhalve ML-1630 en ML-1631) voor 

inventiviteit ter zijde heeft geschoven reeds omdat die cartridges geen ‘most promising starting 

point’ vormen, terwijl de rechtbank ze niettemin als een reëel uitgangspunt beschouwt. 

Inventiviteit conclusie 1 

De verschilmaatregelen hangen naar het oordeel van de rechtbank louter samen met de keuze 

voor het type printer waarin de cartridge wordt gebruikt, te weten een printer waarin het 

photoconductive medium is opgenomen (en niet in de cartridge zit). Zoals hiervoor reeds werd 

overwogen, zijn deze typen printers en de daarin te gebruiken cartridges alternatieven. (..) Deze 

maatregelen hebben daarmee dan ook geen, althans geen relevant, technisch effect. Daarmee valt 

conclusie 1. 

[volledige uitspraak] 

terug naar nieuwsbrief 
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