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Het Europese Octrooiverdrag (EOV) is in 1973
opgesteld en trad in 1978 in werking. Sinds die tijd
is het erg succesvol gebleken: het aantal Europese
octrooiaanvragen en verleende octrooien is jaar na
jaar gestegen (nu ongeveer 130.000 aanvragen per
jaar). Met die populariteit groeide ook het aantal
landen dat toetrad tot het EOV van zes naar 33.
In 2000 kwamen de toen aangesloten landen bijeen
voor een herziening en modernisering van het
EOV. Dit herziene EOV, inmiddels beter bekend
onder de naam EPC2000, treedt op 13 december
2007 in werking.
Grootste veranderingen
In grote lijnen verandert er aan het materiële
octrooirecht niet veel. De grootste veranderingen
zijn:
· mogelijkheid tot centrale beperking van een
verleend octrooi;
· mogelijkheid om beslissingen van de Kamers
van Beroep te laten herzien;
· meer en eenvoudigere herstelmogelijkheden;
· veel van wat in de verdragsartikelen geregeld was,
is verschoven naar het Uitvoeringsreglement;
· ruimer acceptatiebeleid indieningen;
· opnemen van een zogenoemd client-attorney
privilege (verschoningsrecht);
· conclusies op tweede medische indicatie mogelijk.
Nieuwe onderhandelingen over
 ctrooieerbaarheid software
o
Met deze veranderingen is het EPC2000 aangepast aan
de nieuwste ontwikkelingen op octrooigebied. Een aantal
knelpunten, zoals octrooieerbaarheid van software, staat
nog steeds op de agenda en hierover vinden binnenkort
nieuwe onderhandelingen plaats. In het EPC2000 is trouwens
een vijfjarige cyclus van conferenties van aangesloten landen
voorzien.
Vervolg zie pagina 2
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Ratificeren van EPC2000
Nederland heeft het nieuwe EOV al geratificeerd. In een aantal landen, waaronder Duitsland, Frankrijk, Italië en Zweden,
is dit nog niet gebeurd. Deze landen moeten opschieten,
want op 13 december moet het EPC2000 zijn geratificeerd
om deel te mogen nemen aan het EOV. Nu is hertoetreding
altijd wel weer mogelijk, maar het is nog onduidelijk wat voor
gevolgen dit heeft voor de juridische status van octrooiaanvragen die in de tussentijd zijn ingediend.

Beschikbaarheid teksten
De veranderde wetteksten en een summiere overgangsregeling zijn al beschikbaar, bijvoorbeeld via de website van
het Europees Octrooi Bureau. Een groot aantal aangepaste
teksten en een uitgebreidere overgangsregeling moeten
echter nog worden gepubliceerd. Daarnaast is er een groot
programma opgezet om alle Europese octrooigemachtigden diepgaand over dit nieuwe EOV te informeren.
Voor Nederland is één van onze gemachtigden, Bart van
Wezenbeek, aangewezen als ‘supertutor’. Hij gaat in de
komende afleveringen van IE-mail dieper in op de voor u
belangrijkste wijzigingen.

Mampaey nummer 1 van Innovatie Top 100
‘The only constant is innovation’, luidt de bedrijfsfilosofie
van Mampaey Offshore Industries, een MKB-onderneming die actief is in de maritieme sector. Mampaey is al
jaren wereldwijd marktleider op het gebied van aan- en
afmeersystemen voor tankers.

‘rijdt’ als het ware over de rails. Zo schuift de sleephaak nu
naar zijn natuurlijke evenwichtspunt aan de zijkant van de
sleepboot, wat het risico op kapseizen wegneemt. Ook kan
nu efficiënter gebruik worden gemaakt van de trekkracht
van de sleepboot.

Zoals hun bedrijfsfilosofie al aangeeft, is Mampaey voortdurend op zoek naar innovatieve oplossingen. De meest
recente innovatie is het Dynamic Oval Towing system
(DOT): een nieuw systeem voor sleepboten waarbij de
sleephaak niet meer op een vast punt aan de sleepboot is
bevestigd, maar zich 360 graden rondom de stuurhut kan
bewegen. Hiertoe is de sleepboot voorzien van een ovale,
metalen rails die om de stuurhut heen ligt. De sleephaak

Eerste plaats in Innovatie Top 100
Mampaey heeft voor deze innovatie in diverse landen en
regio’s octrooi aangevraagd om te zorgen voor een effectieve
bescherming van hun vinding. Niet alleen de klanten van
Mampaey zijn geïnteresseerd in het DOT-systeem, ook de
jury van de ‘Innovatie Top 100’ van het ondernemersvakblad
Bizz was enthousiast en beloonde deze innovatie met een eerste plaats in de Innovatie Top 100.

Virtual Value Network: netwerk voor vraag en aanbod
In samenwerking met Disk@d, een onderneming gespecialiseerd in het ontwerpen en onderhouden van databases, heeft Vereenigde recentelijk een nieuwe IE-service
ontwikkeld: Virtual Value Network. Hierover hebben
de relaties van Vereenigde eerder deze maand nadere
informatie ontvangen.
Virtual Value Network is een internationaal netwerk van
octrooikantoren die hun cliënten een aanvullende dienst
verlenen op het gebied van het commercialiseren van hun
IE-rechten. Daarbij wordt gebruikt gemaakt van een database die de octrooikantoren wereldwijd verbindt.
Toegang tot database
In de database worden door de aangesloten octrooikantoren
korte beschrijvingen opgenomen van IE-rechten van hun
cliënten. Zij kunnen deze IE-rechten via de database ter verkoop of licentiëring aanbieden aan derden die toegang hebben
tot de database. Anderzijds kunnen cliënten van de aangesloten octrooikantoren ook toegang verkrijgen tot de database om
te zoeken naar voor hen interessante IE-rechten die door derden worden aangeboden. In de database kan worden gezocht

op trefwoorden en/of internationale classificaties, en op verschillende zoekniveaus.
Uniek
Een dergelijk netwerk en database zijn uniek in de wereld.
Door het aanbieden van IE-rechten via de database, wordt
direct een internationaal publiek van potentieel geïnteresseerden bereikt, terwijl voor een zoekende cliënt een ongekende bron van IE-rechten wordt aangeboord. Ook weet
men direct of deze rechten gekocht of gelicentieerd kunnen
worden. Bovendien geeft de spilfunctie van octrooikantoren een waarborg dat de informatie in de database correct,
up‑to‑date en van hoge kwaliteit is.
Voor het zoeken binnen de database of voor het aanbieden
van IE-rechten is een verlengbaar jaarabonnement af te sluiten. Ter introductie zijn aanbiedingsabonnementen die vóór
1 december 2007 worden afgesloten het eerste jaar gratis!
Meer informatie is te vinden op de website van Virtual Value
Network: www.virtualvaluenetwork.com. Vanzelfsprekend
beantwoordt uw octrooigemachtigde bij Vereenigde graag
uw eventuele verdere vragen over deze bijzondere service.

Vertrekkende vennoten en nieuwe voorzitter
Deze zomer treden twee vennoten uit Vereenigde
wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.
Op 1 juli verlaat Mr. Ir. Frans Dietz, de voorzitter van
Vereenigde, de organisatie. Op 1 augustus gevolgd
door Mr. Drs. Stan van Loon.

om de dienstverlening te optimaliseren en daarmee de goede
naam die de organisatie heeft opgebouwd, te handhaven.

Vereenigde is dankbaar voor de enorme toewijding en
 eskundigheid waarmee beiden zich vele jaren – Frans is
d
sinds 1978 werkzaam bij Vereenigde en Stan sinds 1975
– hebben ingezet voor de organisatie. Zij blijven als adviseur aan ons kantoor verbonden.
Per 1 juli treedt Ir. Cees Jansen aan als nieuwe voorzitter
van Vereenigde. Cees is sinds 1993 aan Vereenigde
verbonden en sinds 1998 is hij manager van de vestiging
’s-Hertogenbosch. In zijn nieuwe hoedanigheid heeft hij als
doel de organisatie verder uit te bouwen en te stroomlijnen

Brein gijzelt piraat
Advocaten zijn vaak heel goed in staat om aan inbreukmakers duidelijk te maken welke ‘hel en verdoemenis’
er dreigt, indien wordt voortgegaan met het maken
van inbreuk. Een recente uitspraak van de Rechtbank
Amsterdam (25 april 2007, HA ZA 06-3272) geeft in
dat verband een van de meest verstrekkende mogelijkheden weer. In een civiele procedure werd een uitspraak gedaan die de inbreukmaker in de gevangenis
kan doen belanden.
Het betrof een zaak van stichting BREIN – en diverse
producenten van beeld- en geluidsdragers – tegen een
aanbieder van illegaal gekopieerde dvd’s, cd’s en videogames. De aanbieder was een recidivist; hij was al drie
keer betrapt op diverse markten in Noord-Holland.
Reeds tweemaal had hij zijn handel ingeleverd en een
Anti Piraterij Verklaring getekend. Hierin verklaarde hij
onder andere zijn inbreukmakende activiteiten te staken,
op straffe van een boete van € 500 per overtreding.
Driemaal scheepsrecht
Driemaal was scheepsrecht voor BREIN en de producenten. Zij zagen geen heil meer in een herhaling van zetten
en vorderden betaling van een schadevergoeding van
€ 8.000 én een verbod gesanctioneerd door een dwangsom van € 1.000 per overtreding, of één dag gijzeling
voor iedere overtreding.
De Amsterdamse rechtbank heeft deze vordering toegewezen: als de betrokkene nog een keer in de fout gaat,
kan hij worden opgesloten in een huis van bewaring. De
kosten daarvan, ongeveer € 11 per dag, komen dan wel
voor rekening van BREIN en de producenten.

Bas Haring
V.l.n.r.: Stan van Loon, Cees Jansen en Frans Dietz

Einde kopieerbescherming
op dvd’s in zicht?
De nieuwste hd-dvd’s zijn voorzien van een ‘geheime’
beveiligingscode (een zogeheten processing key); een
hexidecimale code van 32 tekens. Omdat door middel van deze code de AACS-kopieerbeveiliging van
hd-dvd-films is te omzeilen, werd de code al snel
gekraakt en begon deze op internet te circuleren.
Daarop stelde de filmindustrie dat zij auteursrecht
op de code heeft. En dat iedere website die publicatie
van de geheime code niet weert, kan rekenen op een
rechtszaak en een enorme schadeclaim.
De eerste partij die zo’n claim kan verwachten, lijkt
het Amerikaanse Digg.com te zijn. Digg is een zogeheten sociaal nieuwsfilter. Mensen kunnen er links
achterlaten naar verhalen die zij relevant vinden.
Hoewel Digg op verzoek van de filmindustrie de code
in eerste instantie weerde, dachten de gebruikers
daar heel anders over. Zo werden nieuwe berichten
die door Digg werden geweigerd omdat er een code
in was opgenomen, in veelvoud opnieuw ingestuurd.
Het gevolg was dat de site dreigde te bezwijken. Digg
heeft daarop besloten desnoods strijdend ten onder te
gaan en berichten waarin gebruikers de code van hddvd’s publiceren, niet langer te weren.
In de procedure die in het verschiet lijkt te liggen, komt in ieder geval de vraag aan de orde of er
auteursrechten rusten op een dergelijke code.

Koninklijke Nederlandse
Toeristenbond ANWB
In de zomer van 1883 wordt de Nederlandsche
Vélocipèdisten Bond opgericht om het rijden op de
velocipede, het nieuwste vervoerswonder, te bevorderen.
Twee jaar later wordt de naam veranderd in Algemene
Nederlandsche Wielrijders Bond, en maakt het publiek
voor het eerst kennis met de letters ANWB.
Vele naamswijzigingen zullen nog volgen om het nieuwe
ledenbestand, dat al lang niet meer alleen uit fietsers
bestaat, recht aan te doen. Maar de afkorting ANWB
wordt niet meer losgelaten.
Merk ANWB een begrip
Met het ontwikkelen van het ledenbestand, dat naast fietsers ook wandelaars, automobilisten, ruiters, motorrijders,
watersporters, kampeerders en reizigers omvat, groeit ook
de merkenportefeuille van ANWB gestaag. Niet alleen het
merk ANWB is een begrip, ook het ledenblad ‘Kampioen’
(al sinds 1885 vrijwel onveranderd van naam) wordt een
regelrechte merktopper.
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Wegenwacht
Maar toch wel het bekendste
‘dochtermerk’ van ANWB
is de ‘Wegenwacht’: in
1946 gestart (met zeven
geel beschilderde Harley
Davidson’s) om gestrande
ANWB-leden op te sporen
en weer op weg te helpen.
Het enorme succes van de
Wegenwacht blijkt uit het
gegeven dat 99% van de
ANWB-leden aangeeft lid te
zijn vanwege deze mobiele
pechhulpdienst. En dat terwijl de Wegenwacht maar
een deel van de activiteiten
van ANWB beslaat.

E-mail
patent@vereenigde.nl
trademark@vereenigde.nl

Breder dan pechhulpdienst
Met vele nieuwe initiatieven en bijbehorende merkdepots,
zoals Pharos reizen en ANWB*Auto, laat ANWB echter
zien dat haar activiteiten breder liggen dan de
pechhulpdienst en dat haar rol als leidende
verkeers-, vervoers- en hulporganisatie nog
lang niet is uitgespeeld. Het 125-jarig
bestaan van de ANWB, volgend jaar,
wordt dan ook zonder twijfel met
gepaste trots gevierd.

E-mail
legal@vereenigde.nl

Website
www.vereenigde.nl
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