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Nieuw octrooiclassificatiesysteem dichterbij

Tarievenbeleid Vereenigde
merkaanvragen vereenvoudigd

•

Merkbescherming in
de Nederlandse Antillen
opgedeeld

•

Griffierechtstelsel
aangepast

Uw merk is de identiteit van uw onderneming. Om tegen
concurrenten te kunnen optreden die een verwarringwekkend gelijkend merk gebruiken, is het noodzakelijk
om uw merk via een merkregistratie te beschermen.
Vereenigde is u hierbij vanzelfsprekend graag van
dienst.
Wij realiseren ons dat inzicht in het kostenaspect van
groot belang is voor de interne besluitvorming op het
gebied van uw merkbescherming. Daarom vereenvoudigen wij de wijze waarop onze kantoorkosten aan u worden doorbelast, én verlagen we deze kosten.

•

Terugblik op
Dutch Design Week

•

NL Octrooicentrum,
divisie van Agentschap NL

Eén vast all-intarief
Vanaf heden geldt voor het indienen van een Benelux- of
EU-merkaanvraag één vast all-intarief. In geval van een
Benelux merkregistratie betekent dat bijvoorbeeld een
vast bedrag voor het opstellen en indienen van een aanvraag, eventuele vertalingen en aanvullende werkzaamheden gedurende de registratieprocedure, en controle en
versturen van het registratiebewijs. Alleen in het geval van
een voorlopige weigering van een merk op absolute gronden,
of in het geval van een oppositie, worden de gemoeide kosten
los berekend, op uurbasis. Ook voor andere diensten op het
gebied van uw merkbescherming hebben wij een vereenvoudigd tarievenbeleid geïntroduceerd.
Voor informatie over onze diensten en kosten op het gebied van
merkbescherming kunt u ons bereiken per e-mail:
trademark@vereenigde.com of per telefoon 070 - 416 67 11.

Nieuw octrooiclassificatiesysteem dichterbij
De realisatie van een nieuw wereldwijd octrooiclassificatiesysteem, als opvolger van het nu in gebruik zijnde
International Patent Classification-systeem (IPC), is
onlangs een stap dichterbij gekomen. Eind oktober zijn
het Europees Octrooibureau (EPO) en zijn Amerikaanse
tegenhanger (USPTO) overeengekomen om zich daar
gezamenlijk voor in te spannen.
Het nieuwe systeem zal gebaseerd zijn op het huidige
Europese classificatiesysteem ECLA en voldoen aan de
classificatienormen van de World Intellectual Property
Organization (WIPO).
Verschillende systemen
Momenteel hanteren de vijf grote octrooiverlenende instanties, verenigd in de zogeheten IP5 (Europa, VS, China,
Japan en Zuid-Korea), verschillende systemen voor het
zoeken naar en onderzoeken van octrooidocumenten. Deze
omvangrijke systemen hebben ieder hun eigen merites. Zo
gebruikt het EPO het ECLA, een verfijning van het IPC, een

systeem dat al sinds 1971 bestaat. Het USPTO en het Japans
Octrooibureau hanteren respectievelijk US Classifications en
F Terms.
Huidige situatie onhandig
De desbetreffende instanties en met name de octrooi-informatiespecialisten en searchers ervaren de huidige situatie
als onhandig. De Werkgemeenschap Octrooi-informatie
Nederland pleit al langere tijd voor standaardisatie op dit
terrein. Ook de IP5 onderkent dat de mondiaal toenemende
octrooiactiviteiten een investering in classificatie rechtvaardigen. Zo blijft immers de hoge kwaliteit van octrooi-onderzoek gegarandeerd. Niet voor niets is harmonisering van de
systemen een van de speerpunten (foundation projects) van
haar beleid.
Als ook de drie Aziatische landen zich kunnen vinden in de
plannen van het USPTO en het EPO, waar wel van wordt
uitgegaan, duurt het nog een aantal jaren voordat het nieuwe
systeem een feit is.

Merkbescherming in de Nederlandse Antillen opgedeeld
De Nederlandse Antillen zijn per 10 oktober 2010
ontmanteld. Als gevolg daarvan is ook het voorheen
bestaande Antilliaanse merkenregister opgedeeld.
In de nieuwe entiteiten (de BES-eilanden en Curaçao
en St. Maarten) zijn merken afzonderlijk beschermd.
Als gevolg hiervan is merkbescherming in de gehele
Nederlandse Antillen minder vanzelfsprekend geworden.
Nieuwe merkenregisters
Was een Antilliaanse merkregistratie
voorheen automatisch geldig voor alle
Caribische
eilanden, nu worden de BES-eilanden
Zee
(Bonaire, St. Eustatius en Saba), Curaçao
en St. Maarten als afzonderlijke entiteiten beschouwd, waar afzonderlijke
Westpoint
•
merkenregisters zijn ingericht. Ook zijn
Curaçao
in alle drie de nieuwe entiteiten nieuwe
merkenwetten geïntroduceerd, hoewel
*
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deze in geen enkel geval substantieel
afwijken van de wetgeving die voorheen
gold ten aanzien van de Nederlandse
Antillen. Hetzelfde geldt voor de benodigde formaliteiten.
Status van bestaande nationale merkregistraties
De ontmanteling roept de vraag op wat er gebeurt met reeds
bestaande Antilliaanse merkregistraties. Ten aanzien van
de BES-eilanden dient een bevestigingsdepot te worden
verricht, om de rechten voor dit deel van de voormalige
Nederlandse Antillen te handhaven. Voor Curaçao en
St. Maarten is een dergelijk bevestigingsdepot niet nodig;

Antilliaanse registraties worden automatisch omgezet naar
merkregistraties in de registers van zowel Curaçao als
St. Maarten. Wanneer een bestaande registratie toe is aan
vernieuwing, is wel vereist dat de merkhouder aangeeft voor
welke entiteiten hij vernieuwing wenst. De merkhouder die
bijvoorbeeld alleen belangen heeft in de BES-eilanden, kan
er dan ook voor kiezen om de bescherming in Curaçao en
St. Maarten op te geven.
Internationale merkregistraties
Wat betreft internationale merkregistraties, heeft het WIPO (Internationaal
Saba
Bureau voor de Intellectuele Eigendom)
Sint
aangekondigd dat merkregistraties waarin
Eustatius
de Nederlandse Antillen als beschermde
entiteit zijn aangewezen, automatisch
Bonaire
worden aangepast in registraties met
Kralendijk •
aanwijzingen van de BES-eilanden (BQ),
Curaçao (CW) en St. Maarten (afkorting
Klein Curaçao
nog niet bekend). Bij vernieuwing dient
aangegeven te worden voor welke van
de nieuwe entiteiten bescherming gewenst is; dit is geheel
afhankelijk van de wens van de merkhouder.
•
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Sint
Maarten

Eilanden zijn niet
geprojecteerd in
geografische positie

Hoewel de ontmanteling van de Nederlandse Antillen dus
gevolgen heeft voor bestaande merkrechten, wordt door
bovenstaande maatregelen voorkomen dat verworven rechten of een deel daarvan zomaar verloren gaan. Vereenigde
houdt de nieuwe ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en
brengt u op de hoogte van mogelijke wijzigingen.

Griffierechtstelsel aangepast
Griffierecht is het bedrag dat partijen moeten betalen als
bijdrage in de kosten van een procedure, strafzaken uitgezonderd. Deze betalingsverplichting geldt in principe
voor beide partijen, maar er zijn enkele uitzonderingen.
Een van de belangrijkste daarvan is dat gedaagde partijen
in kantonzaken geen griffierecht hoeven te betalen.
Voor een inschatting van de kosten van een procedure is
niet alleen (de hoogte van) het griffierecht dat een partij zelf
moet betalen, van belang. Er moet ook worden stilgestaan
bij de kansen in de procedure. De verliezer moet immers de
griffierechten die de wederpartij heeft moeten betalen, ook
vergoeden.
Wijzigingen
Per 1 november jl. is het griffierechtstelsel vereenvoudigd
door de variatie in tarieven terug te brengen. Verder is het
griffierecht per 1 november verhoogd en is er een vast lager

tarief ingesteld voor on- en minvermogenden. Daarbij valt
op dat het griffierecht per 1 januari 2011 vooraf moet zijn
voldaan. Eiser moet ervoor zorgen dat het griffierecht binnen
vier weken na aanvang van de procedure is betaald bij het
gerecht waar de zaak dient. Gedaagde zal binnen vier weken
nadat deze zich in een procedure heeft gesteld, moeten betalen. Als er niet wordt betaald, ligt de procedure die eerste
vier weken stil. Daarna heeft wanbetaling verstrekkende
gevolgen voor de procedure of het eventuele vervolg daarvan.
Aan een niet betalende gedaagde wordt verstek verleend.
Voor een eiser betekent het ook na de vierweekstermijn niet
betalen dat de rechter hem ontslaat van instantie.
Deze sancties hebben tot gevolg dat vooral de eiser en
de partij die in hoger beroep wil, erg moeten opletten.
Appeltermijnen, verjaringstermijnen en termijnen voor het
opstarten van een procedure na conservatoire beslaglegging
lopen gewoon door en zouden kunnen verlopen!

Terugblik op Dutch Design Week
De Dutch Design Week (DDW), die plaatsvond in de laatste week van oktober, heeft ook dit jaar op veel publieke
belangstelling mogen rekenen. Eindhoven was voor de
negende opeenvolgende keer het decor van tal van manifestaties rondom ‘design’.
Zoals in de vorige editie van de nieuwsbrief stond aangekondigd, was ook Vereenigde van de partij. Dat mag geen verbazing wekken, want het kantoor is thuis op het terrein van
de modelbescherming. Op de vestiging van Vereenigde op
de High Tech Campus Eindhoven (HTCE) is daarom ook de
sectie Trademarks & Designs goed vertegenwoordigd, in de
personen van mr. Maron Galama en mr. Maaike Snoeck.
Eigen insteek
Vereenigde nam aan de Dutch Design Week deel met
een gezamenlijke stand van de HTCE, in het
Klokgebouw op Strijp-S, het kloppende designhart in
wording in dé creatieve stad. Met een
gemeenschap van
ruim 90 internationale
ondernemingen vormt
de HTCE een ware
‘hotspot for human-focused innovation’. Het heeft
een eigen insteek in het
DDW-programma: ‘blending design and technology’,
waarmee de HTCE vooral
wil aantonen hoe effectief de
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kruisbestuiving van design, technologie en ondernemerschap is. De echte ‘blending’ vond op 29 oktober plaats op de
Campus, waarbij meer dan 60 designers, technici en ondernemers aanwezig waren.
Met onder andere een beeldpresentatie en een quiz heeft
Vereenigde de bezoekers gewezen op het belang van adequate en tijdige bescherming van ‘design’. Uiteraard kwamen
daarbij ook zaken als domeinnamen, copyright en merknamen aan bod. De algemene indruk was dat in de wereld van
design het IE-bewustzijn duidelijk groeit. Tegelijkertijd is
gebleken dat de aanwezige kennis vaak nog te summier is.
In dat laatste brengt Vereenigde graag verandering.

NL Octrooicentrum, divisie van
Agentschap NL
Het is u vast niet ontgaan dat Octrooicentrum Nederland
tegenwoordig NL Octrooicentrum heet. Deze instantie
is vanaf 1 januari 2010 samen met de Economische
Voorlichtingsdienst (EVD) en Senter Novem opgegaan
in Agentschap NL, onderdeel van het Ministerie van
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.
Vijf thematische divisies
Agentschap NL geeft informatie en advies op het gebied van
duurzaamheid, innovatie, internationaal ondernemen en de
daarbij horende wet- en regelgeving. Het voert programma’s,
wetten en regelingen uit voor elf ministeries. De missie van
Agentschap NL is het uitvoeren van internationaal innovatieen duurzaamheidsbeleid. Ook kan men er terecht voor financiering, vergunningen en subsidies. NL Octrooicentrum is één
van de vijf thematische divisies van Agentschap NL. De overige
divisies zijn: NL Energie en Klimaat, NL EVD Internationaal,
NL Innovatie en NL Milieu en Leefomgeving.
Reeks van gewijzigde namen
De naamswijziging is de laatste in een reeks die begint met
de Octrooiraad, in het leven geroepen na de inwerkingtreding van de Rijksoctrooiwet 1910. Op 1 april 1995 trad de
Rijksoctrooiwet 1995 in werking. De Octrooiraad, inmiddels
een zelfstandig onderdeel van het Ministerie van Economische
Zaken, werd vervangen door het Bureau voor de Industriële
Eigendom. In maart 2005 werd de naam van het Bureau
voor de Industriële Eigendom gewijzigd in Octrooicentrum
Nederland, dat vanaf 2010 dus NL Octrooicentrum heet.
De verschillende divisies werken met één klantendesk, zijn
goed op elkaar afgestemd en hebben doorgaans korte, heldere
procedures. Ook werken ze intensief samen met Syntens, het
landelijk innovatienetwerk voor ondernemers. Meer informatie
is te vinden op www.agentschap.nl.
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