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Convenant
versterking gebruik
octrooisysteem

Proceskostenvergoeding
sterk verhoogd
Sinds kort worden in rechtszaken over octrooien en
merken proceskostenvergoedingen toegekend die de
gemaakte juridische kosten van de winnaar volledig
vergoeden. De proceskostenvergoeding moet als
vanouds door de verliezer betaald worden.
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Tot voor kort werd de verliezer alleen veroordeeld
tot nominale ‘proceskosten’ van hoogstens enkele
duizenden euro’s. De Europese Unie heeft echter
een richtlijn uitgevaardigd met betrekking tot
handhaving van intellectuele eigendomsrechten
(octrooien, merken, modellen, auteursrechten,
enz.). Daarin wordt bepaald dat de verliezer
‘redelijke en evenredige’ juridische kosten van
de winnaar moet betalen. Dat betreft niet alleen
advocatenkosten, maar ook kosten van rechts
helpers zoals octrooigemachtigden.
Wetsvoorstel
Een Nederlands wetsvoorstel voor de implemen
tatie van deze richtlijn ligt nog bij het parlement.
Daarin is ook de verplichting tot het betalen van
de ‘redelijke en evenredige’ juridische kosten
van de winnaar opgenomen. In de memorie van
toelichting blijkt dat volgens de regering ‘rede
lijk en evenredig’ zo uitgelegd moet worden dat
echte piraten bij verlies het volle bedrag moeten
betalen, maar inbreukmakers te goeder trouw niets.
Daarbij zou bij een piraat gedacht kunnen worden
aan iemand die winst zoekt door willens en wetens
inbreuk te maken, en bij een inbreukmaker te goeder
trouw aan iemand die tot de rechtelijke uitspraak op
redelijke gronden kon denken dat hij geen inbreuk
maakte. Klaarblijkelijk vindt de regering dat bij goede
trouw de kosten evenredig zijn voor onzekerheid over het
octrooi en niet voor de inbreuk. Maar zoals gezegd is dit
wetsvoorstel nog niet aangenomen.
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Rechtbank
Zolang de richtlijn nog niet door wetgeving is geïmplemen
teerd, dient de rechter de bestaande wetgeving, voorzover
deze daartoe ruimte laat, conform de EU-richtlijn uit te
leggen en dus een vergoeding van juridische kosten aan de
winnaar toe te kennen. De rechtbank van Den Haag, die
alle Nederlandse octrooizaken behandelt, geeft daarbij een
andere uitleg aan ‘redelijk en evenredig’ dan de regering.

De rechtbank vindt dat de richtlijn geen ruimte laat voor
beperking van de toegewezen kosten omdat de verliezer
te goeder trouw was. Alleen de hoogte van de gevraagde
kosten van de winnaar wordt getoetst, meestal door deze te
vergelijken met de kosten van de verliezer.
De kosten van rechtszaken betreffende intellectuele eigen
dom (octrooien, merken, etc.) zullen dus veel meer dan in
het verleden afhangen van winst of verlies, onafhankelijk
van wat er inhoudelijk op het spel staat.

Convenant versterking gebruik octrooisysteem
Tijdens de viering van het 70-jarig bestaan van de
Orde van Octrooigemachtigden, hebben de Orde en de
Staatssecretaris van het Ministerie van Economische
Zaken op 10 november een convenant getekend. Het
convenant heeft als titel: ‘Convenant versterking
gebruik octrooisysteem’.
Het convenant is onder meer bedoeld om de bekend
heid met het octrooisysteem bij potentiële gebruikers te
vergroten. Verder beoogt het om de toegankelijkheid van
het gebruik van de expertise van octrooigemachtigden,
waar nodig, te verbeteren.
EZ en Octrooicentrum Nederland (OCN), een agent
schap van EZ, zullen het MKB, universiteiten, hogescho
len, topinstituten en andere organisaties, voorlichten

over de mogelijkheden van het octrooisysteem en de
waardevolle diensten die octrooigemachtigden daarbij
kunnen bieden. Daarnaast zullen OCN en de Orde van
Octrooigemachtigden de voorlichting over het octrooi
systeem verder intensiveren. Zij doen dit via bijeenkom
sten en gastcolleges. Verder zullen zij zich, samen met
EZ, inspannen om de bekendheid van het beroep van
octrooigemachtigde te vergroten op universiteiten.
In het convenant is onder andere afgesproken dat OCN,
in samenspraak met het bestuur van de Orde, een richt
snoer gaat ontwikkelen. Dit zal gaan over de aard en de
reikwijdte van de door OCN uit te voeren oriënterende
onderzoeken naar de stand van de techniek in octrooi
literatuur en databases.

RVS (Rotterdamse Verzekerings Sociëteiten)
Bijna iedereen kent ze: het echtpaar met hondje, onder de
beschermde paraplu van RVS. Het logo bestaat al meer
dan een eeuw en het is inmiddels één van de bekendste en
meest authentieke logo’s in Nederland.
De bekendheid van het logo is in Nederland maar liefst
92%. Dat zal zeker niet minder worden door de mooie en
opvallende reclamecampagne die de verzekeraar dit jaar
gestart is.
De voorloper van RVS, het fonds ‘Tot Aller Welzijn’, werd
in 1838 in Rotterdam opgericht. Na een fusie werd de
naam in 1895 gewijzigd in ‘Rotterdamse Verzekerings
Sociëteiten’, oftewel RVS. Het fonds fuseerde in 1993 met
het eveneens zeer oude en nog altijd bekende Victoria
Vesta. De naam RVS bleef daarbij behouden.
Het logo met het echtpaar en het hondje werd in 1905 ontworpen door de Friese kunstenaar Tjeerd Bottema, toentertijd een bekend illustrator van school- en kinderboeken.
Het logo sloeg enorm aan, en RVS heeft de metafoor van
de beschermende paraplu dan ook nooit meer losgelaten.

Wel werden in de loop der jaren diverse moderniseringen doorgevoerd. Het RVS-echtpaar is bijvoorbeeld wat
slanker geworden, de klassieke franjes zijn van de paraplu
verwijderd en de goede observator zal ook zien dat echtpaar plus hondje nu naar ons toe, dus de buitenwereld in
kijken.
In de recente RTV-campagne wordt de metafoor van de
paraplu nog een stap verder gevoerd, en heeft iedere verzekerde van RVS nu een eigen ‘beschermengel’ gekregen, die
hem/haar helpt en volgt waar men gaat.

IE-seminars voor cliënten

Vereenigde 90 jaar

Veel bedrijven die zich met octrooi- of merkbescherming bezighouden, willen de bij hen aanwezige basiskennis op IE-gebied vergroten. Dat kan
efficiënt en kostenbesparend zijn. Met die kennis
kunnen zij bijvoorbeeld zelf reeds bepaalde zaken
oplossen zonder daar direct hun octrooi- of merkengemachtigde voor te hoeven raadplegen. Het
probleem is echter dat de cursussen die voorhanden zijn, beroepsopleidingen zijn en dus niet
geschikt als basis- of opfriscursus.

Omdat Vereenigde 90 jaar bestaat, zijn alle directe Nederlandse relaties van Vereenigde onlangs
uitgenodigd voor een feestelijk evenement op donderdag 14 december aanstaande in Event Centre
Aalsmeer.

Om in deze groeiende behoefte te voorzien, biedt
Vereenigde begin 2007 een tweedaagse cursus of
seminar aan haar cliënten aan. Daarin komen, naast
algemene theorie en informatie, praktijkvoorbeelden
aan bod. De seminars worden gegeven door de speci
alisten van Vereenigde en bestaan inhoudelijk deels
uit vaste onderdelen en worden deels toegesneden op
de specifieke problematiek van de cliënt.
U wordt te zijner tijd nader geïnformeerd over
de te houden IE-seminars. Heeft u zelf vragen of
suggesties over te bespreken onderwerpen, dan
horen wij graag van u. Wij kunnen er dan met de
voorbereiding van de inhoud rekening mee houden.
Uw contactpersoon is Rob van Niele (r.vanniele@
vereenigde.nl).
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Otto Oudshoorn nieuwe
vennoot Vereenigde
Per 1 januari 2007
zal Dr.Ir. Otto L.
Oudshoorn
vennoot van
Vereenigde zijn.
Otto, gepromo
veerd chemisch
technoloog en
Europees octrooi
gemachtigde, is
sinds augustus
1998 werkzaam bij
Vereenigde.

Het evenement
staat in het
teken van de
interactie tussen
Vereenigde en
haar relaties. Op
niet voor de hand
liggende wijze zal
Bas Haring
getracht worden
het antwoord te
vinden op vragen als ‘Wat kunnen wij van elkaar
leren?’ en ‘Hoe kunnen wij elkaar nog beter begrij
pen?’ Als smaakmaker zal dr. Bas Haring het publiek
verrassen met zijn verhelderende inzichten over het
menselijk brein. Bas Haring is hoofddocent infor
matica aan de Universiteit van Leiden maar bij het
grote publiek vooral bekend als programmamaker en
schrijver. Het evenement wordt afgesloten met een
diner.

Octrooibox aantrekkelijker
In juni van dit jaar wisten wij u te melden dat bij de
Tweede Kamer het wetsontwerp ‘Werken aan winst’
is ingediend. Hierin werd onder andere de invoering
van een zogeheten (optionele) octrooibox in de vennootschapsbelasting voorgesteld. Dit wetsvoorstel is
onlangs door de Eerste Kamer aangenomen.
Het voorstel houdt in dat een vennootschap zelfont
wikkelde immateriële activa, waarvoor aan haar één of
meer octrooien zijn verleend, kan onderbrengen in een
octrooibox. Alle opbrengsten die aan deze zelfontwik
kelde immateriële activa zijn toe te rekenen, worden
dan belast tegen een effectief tarief van 10%. Het tarief
van 10% wordt slechts van toepassing voor zover de
opbrengsten de voortbrengingskosten overstijgen.
Meer informatie over de octrooibox is te vinden op de
website van het ministerie van Financiën: www.minfin.nl.

Korte lijnen op de High
Tech Campus Eindhoven
De vestiging van Vereenigde op de High Tech Campus
Eindhoven heeft haar eerste kwartaal erop zitten. Tijd voor
een kort vraaggesprek met contactpersoon Johannes van
Melle.
Om maar gelijk met de deur in huis te vallen, hoe gaat het op
de Campus?
Heel goed, veel partijen weten ons te vinden. Sommige waren
al klant van Vereenigde, maar door onze fysieke aanwezig
heid komen contacten veel eerder tot stand. Zo is recentelijk
een Philips spin-out klant van ons geworden.
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Is bereikbaarheid dus het
sleutelwoord?
Zeker. Afspraken kunnen
snel worden gemaakt, de
lijnen zijn kort. De klant
zit dichtbij, we wippen zo
even binnen. En omge
keerd. En als het moet,
lopen we bijvoorbeeld
samen met de uitvinder
naar zijn proefopstelling
om ons een goed beeld
van de uitvinding te vormen. Maar het is meer dan alleen
bereikbaarheid. We vormen onderdeel van de Campus en
voelen mede daardoor de sfeer en dynamiek aan die daar
heerst. Contacten worden intensiever.
Kun je dat nader verklaren?
Op de Campus zitten veel hele jonge bedrijven. Die hebben
vooral behoefte aan ‘hands on’ advies. Maar ook de meer
gevestigde klanten willen voor hun besluitvorming steeds
vaker snel van advies bediend worden. Dat vereist een speci
ale aanpak. Er is op de Campus veel interactie.
Is dat dan anders voor klanten buiten de Campus?
De regio’s Noord-Brabant en Limburg bruisen van innova
tieve ondernemingen voor wie wij graag een IE-partner willen
zijn. Op de Campus werken we als het ware van binnenuit.
Maar ook voor de contacten buiten de Campus, dus in de hele
regio, zijn we met ons Eindhovense kantoor van meerwaarde.
ASML is daar een voorbeeld van. Wij blijven ernaar streven
de klant zoveel mogelijk op maat te kunnen bedienen.
Door kortere lijnen leren we elkaar beter kennen
en kan Vereenigde optimaal inspelen op de
behoeften van de klant. Bovendien raakt de
klant daardoor beter thuis in de wereld
van het intellectuele eigendom.
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