IE-mail

september 2001

Nieuwsbrief van VEREENIGDE

Opzienbarende
wending
BIOMILD-zaak

Website V EREENIGDE in de lucht!
Sinds enkele weken is de website van VEREENIGDE operationeel.
Deze is te bezoeken onder www.vereenigde.nl. Met de site kan
VEREENIGDE enerzijds (nog) niet-ingewijden in IE-zaken op
overzichtelijke wijze van algemene informatie voorzien.
Anderzijds dient de website als digitaal naslagwerk voor diegenen die een antwoord zoeken op specifieke vragen over
octrooien, merken of advocatuur.
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De site beschikt over enkele handige hulpmiddelen voor
de bezoeker. Zo zijn voor alle vestigingen van de organisatie routebeschrijvingen en -kaarten opgenomen, en
ook beknopte biografieën van de octrooi- en merkengemachtigden, gemachtigden in opleiding en advocaten
van VEREENIGDE, met relevante contactgegevens.
Op de pagina “Nieuws” staan onder andere alle nummers van deze nieuwsbrief gerubriceerd, met inhoudsopgaven. De IE-mail kan daarmee worden gedownload
op de eigen pc. Binnenkort zal ook de Engelstalige,
internationale versie van de website het licht zien, onder
www.vereenigde.com.

De boot van Brunelleschi

Beschermingsduur modelregistraties verlengd tot 25 jaar
De Benelux-modellenwet kent aan modelregistraties een
maximale beschermingsduur van vijftien jaar toe.
Op grond van een Europese richtlijn uit 1998 moet de
Benelux-modellenwet nog dit jaar aangepast worden, zodat
die termijn 25 jaar wordt.
Het lijkt er echter op dat de Benelux-wetgever er niet in gaat
slagen de Benelux-modellenwet tijdig aan te passen. Om die
reden heeft het Benelux-modellenbureau, dat het modelregister
bijhoudt, besloten zelf per 28 oktober 2001 de beschermingsduur
naar 25 jaar op te trekken. Alle houders van modelregistraties die
per die datum nog niet vervallen zijn, kunnen dus voortaan
profiteren van de verlengde beschermingsduur.
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Opzienbarende wending BIOMILD-zaak
Een van de bekendste merkenzaken die vanuit Nederland
mening een naam als BIOMILD toelaatbaar zou moeten
het Europese Hof van Justitie bereikten, is de zaak
zijn.
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Europese Hof dat naar zijn
kwestie te worden…

In één klap schuldenvrij
Sinds 1998 maakt een wettelijke regeling het voor particulieren mogelijk om “in één klap” van hun schulden af te
komen. Als het niet is gelukt om een vrijwillige afbetalingsregeling met schuldeisers te treffen en aan de overige vereisten wordt voldaan, kan een schuldenaar een beroep doen
op de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP).
Wordt een dergelijk beroep door de rechtbank gehonoreerd,
dan krijgt de schuldenaar de kans om, onder toezicht van
de rechter-commissaris en de bewindvoerder, in doorgaans
drie jaar, zo veel mogelijk van zijn of haar schulden af te
lossen. Als de schuldenaar zich aan al zijn of haar in de wet
neergelegde verplichtingen houdt, kunnen de resterende
schulden na drie jaar worden kwijtgescholden.

Vroeger was dit anders en kon niet met een “schone lei”
worden begonnen na faillissement. Indien het faillissement
werd opgeheven, konden de niet-betaalde schuldeisers hun
vordering - als deze nog niet was verjaard - tot in lengte
van dagen proberen te innen.
Wanneer u regelmatig zaken doet met particulieren, doet u
er verstandig aan om rekening te houden met de WSNP.
Het kan immers zijn, dat u na drie jaar achter het net vist
en een groot gedeelte van uw vordering niet meer kunt
incasseren. Natuurlijk is het ook van belang om het bovenstaande in het achterhoofd te houden wanneer u zelf als
privé-persoon of eenmansbedrijf op enig moment aanzienlijke schulden zou hebben.

Databankenwet
Sinds 1999 kent Nederland als gevolg van een Europese
richtlijn de Databankenwet. Deze wet beschermt databanken, zoals de telefoongids, woordenboeken en bibliotheken met wetenschappelijke artikelen. Ook websites
kunnen onder de Databankenwet vallen, als verzameling
van webpages.
Niet alle databanken worden door de Databankenwet
beschermd. De elementen in de databank moeten geordend
en afzonderlijk toegankelijk zijn. Bovendien moet de databank van een ‘substantiële investering’ getuigen. Wat een
substantiële investering is, is nog onduidelijk, omdat de
wet nog vrij nieuw is en er weinig uitspraken over zijn. Het
lijkt erop dat de Nederlandse rechter vindt dat de investering gericht moet zijn op de databank; de databank mag
geen spin-off zijn van andere activiteiten.

Recht op de databank
Het recht op de databank ligt bij de producent van de databank. Dat is namelijk degene die het risico draagt van de
investeringen bij het maken van de databank. Hij kan
opvragen of hergebruiken van substantiële delen van de
inhoud verbieden. Ook kan de producent anderen verbieden niet-substantiële delen herhaaldelijk op te vragen, om
daarmee bijvoorbeeld te voorkomen dat de gehele databank
beetje bij beetje wordt verzameld. Dit laatste kan echter
alleen als het opvragen in strijd is met een normale exploitatie van de databank of ongerechtvaardigde schade toebrengt aan de producent.
Veel is nog onduidelijk over de Databankenwet, maar het lijkt
een interessante beschermingsmogelijkheid.
VEREENIGDE houdt u op de hoogte.

VEREENIGDE op locatie: Amersfoort
De Amersfoortse vestiging van VEREENIGDE heeft sinds haar
oprichting in 1998 een stormachtige groei doorgemaakt.
Zozeer zelfs, dat het pand aan de Utrechtseweg 118, waar
het kantoor de eerste twee jaar gevestigd was, al snel te
krap werd en men dus moest zoeken naar een groter
onderkomen, berekend op verdere groei. Gelukkig was dit
vrij snel gevonden. Sinds november van vorig jaar is het
kantoor gevestigd in een mooi historisch pand aan de
Snouckaertlaan.
Momenteel bestaat de bezetting van het kantoor
Amersfoort uit negen personen: één octrooigemachtigde,
vier octrooigemachtigden in opleiding, één merken-

gemachtigde en drie secretaresses. De komst van de merkengemachtigde naar Amersfoort is een recente ontwikkeling, waarmee men tegemoet wenst te komen aan de groeiende behoefte in het centrum van het land aan dienstverlening op gebied van merken en modellen.
Centraal gesitueerd
Op octrooigebied ligt het accent voor kantoor Amersfoort
voornamelijk op levenswetenschappen en biotechnologie.
Centraal gesitueerd tussen verschillende toonaangevende
kennisinstituten en biotech-bedrijven, kunnen de specialisten van dit kantoor hun diensten op optimale wijze verlenen. Door de moderne communicatietechnologie is het
kantoor echter ook internationaal actief.
Amersfoort lijkt zich zodoende te hebben ontwikkeld tot een centrum van biotechnologisch
octrooiwerk. Hoewel de nadruk op dat vlak ligt,
kunnen door de goede samenwerking met specialisten van de overige vestigingen ook alle andere
IE-vakgebieden uitstekend worden bediend.
Zoals partner en vestigingsmanager Johan Renes
het uitdrukt: “Wij zijn van vele markten thuis.
Soms lijken wij bijna op een normaal kantoor!”

Snouckaertlaan 42
3811 MB Amersfoort
Telefoon: 033 422 73 00

Gebukt onder eigen succes
Het Europees octrooibureau (EOB) heeft per 1 juli jl. een
aantal maatregelen ingevoerd die bedoeld zijn om de
ontstane achterstanden bij het EOB weg te werken.
Deze achterstanden beginnen inderdaad fors op te lopen:
tussen 1995 en 2000 is het aantal aanvragen met bijna
100 % gestegen, terwijl het aantal examiners nauwelijks
groter is geworden. Gevolg is een achterstand van zo’n
35.000 dossiers. Hierdoor nemen aanvraagprocedures
steeds meer tijd in beslag, tot wel vijf of zes jaar.
De maatregelen die het EOB voorstelt, zijn erop gericht
om vooral in de beoordelingsfase van PCT-aanvragen
tijdwinst te boeken. Zoals bekend, is het voor een PCTaanvrage mogelijk om een voorlopige beoordeling van
een (EOB-)examiner te krijgen. Uit cijfers kan echter
worden afgeleid dat deze beoordeling vaak slechts wordt
gevraagd om tijd te winnen in de procedure. Immers,
door het aanvragen van een voorlopige beoordeling kan
een uitstel van tien maanden worden verkregen voordat
een internationale aanvrage als nationale of regionale
aanvrage dient te worden voortgezet en daartoe kosten
moeten worden gemaakt.

Wel of geen beoordeling?
Het EOB heeft een model ontwikkeld om die aanvragers
die slechts tijd willen winnen en niet primair geïnteresseerd zijn in een beoordeling, uit de beoordelingsprocedure te filteren. Dit doet men door middel van een automatische rapportage naar aanleiding van het in de internationale fase verkregen nieuwheidsrapport. Slechts
indien inhoudelijk op deze automatische rapportage
wordt gereageerd, volgt een beoordeling door een onderzoeker. Dit in tegenstelling tot de huidige procedure,
waar men altijd een inhoudelijke beoordeling verkrijgt.
Hoewel verwacht mag worden dat door de voorgestelde
maatregelen de ontstane achterstanden inderdaad enigszins kunnen worden weggewerkt, dient het belang van
een goede inhoudelijke beoordeling niet uit het oog te
worden verloren. Een gunstige voorlopige beoordeling
kan de afloop van een aanvrage sterk beïnvloeden.
Deskundig advies van een octrooigemachtigde over een
antwoord of wijzigingsvoorstel, in te dienen in reactie
op het nieuwheidsrapport, is daarom des te meer
onontbeerlijk.

De boot van Brunelleschi
Het verlenen van octrooien is al veel langer bekend dan vaak
gedacht wordt. Al in 1421 gaf de Republiek Florence aan
Filippo Brunelleschi gedurende drie jaar het alleenrecht om
met welk nieuw vaartuig dan ook zich binnen Florentijns
grondgebied te begeven. Dit ‘contract’ tussen Brunelleschi en
Florence luidde als volgt:
‘De grootse en machtige heren, magistraten, en rechtsdienaren,
overwegende dat de bewonderenswaardige Filippo Brunelleschi,
een man van het grootste scherpzinnige intellect, burger van
Florence, een soort machine of schip heeft uitgevonden, waardoor
hij denkt gemakkelijk, te allen tijde, lading over de rivier de Arno
of enige andere rivier te kunnen vervoeren voor minder geld dan
gewoonlijk en met verscheidene andere voordelen voor kooplieden, en dat hij
weigert om zo’n
machine beschikbaar te maken
aan het publiek,
omdat niemand
zonder zijn toestemming de
winst mag opstrijken van de vrucht
van zijn genie,
maar dat hij
bekend zal maken wat hij verbergt in ruil voor een voorrecht op
dit gebied, en wensende dat deze materie tot voordeel zal zijn
voor zowel Filippo als ons land, Filippo een privilege zal krijgen
zodat hij meer geanimeerd zal worden tot nog hogere doelen en
onderzoek, hebben zorgvuldig overwogen, dat geen enkele persoon
binnen de komende drie jaar op de Arno, een andere rivier, stilstaand water, moeras of ander water binnen het territorium van
Florence een nieuw uitgevonden machine of boot of ander instrument voor het importeren, verschepen of transport per water van
koopwaar of andere goederen mag gebruiken, bezitten of houden,
op straffe van verbranding van de machine etc., behalve wanneer
dit plaatsvindt met zo’n machine etc. gemaakt door Filippo
Brunelleschi of met zijn toestemming.’
De overeenkomsten met de hedendaagse octrooipraktijk zijn
frappant. Zo erkende Florence al dat het tijdelijke monopolie
zowel de uitvinder als het publiek stimuleert om te innoveren.
Andere herkenbare elementen zijn het noemen van de voordelen van de uitvinding (ten opzichte van de stand der techniek) en de opsomming van allerlei machines en soorten wateren. Zelfs de sanctie om inbreukmakende
producten te vernietigen, is terug te vinden in
het huidige octrooirecht.
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Dat niet elke uitvinding een succes is,
leert ons het verhaal van
Brunelleschi ook. Na enkele jaren
zonk Brunelleschi’s boot, volgeladen met marmer.
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