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Het sturen van een sommatiebrief is soms een effectief middel om je recht te 
halen. Maar als die brief gebaseerd is op niet-bestaande IE-rechten, kan er onder 
omstandigheden sprake zijn van onrechtmatig handelen. Dat kan weer leiden tot 
een zogeheten wapperverbod. In de praktijk spreekt de rechter zo’n wapperverbod 
met enige regelmaat uit. Zo ook recentelijk in een zaak over scheepsankers.  
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In de desbetreffende zaak meende de 
firma Vryhof, producent van scheeps-
ankers, dat de ankers van concurrent 
Mooreast inbreuk maakten op haar 
IE-rechten. Vryhof schreef daarom 
klanten van Mooreast hierover aan. In 
deze ‘wapperbrief ’ werd gesuggereerd 
dat Vryhof eerder IE-rechtszaken tegen 
inbreukmakers had ondernomen én 
gewonnen. Mooreast stapte daarop naar 
de rechter om via een kort geding een 
verbod af te dwingen op het uiten van 
onrechtmatige sommaties door Vryhof.

Zorgvuldig wapperen
‘Wapperen’ met IE-rechten is volgens eer-
dere rechterlijke uitspraken onrechtmatig 
wanneer een sommatie onterecht blijkt én 
de schrijver van de sommatiebrief weet 
of dient te beseffen dat er een ‘serieuze, 
niet te verwaarlozen kans’ bestaat dat zijn 
recht geen stand zal houden of dat geen 
sprake is van inbreuk. 

De rechter oordeelde in deze zaak dat 
Vryhof in haar brief de indruk had gewekt 
dat zij zich op IE-rechten beriep. Vryhof 
stelde immers dat zij met succes tegen 

derden had opgetreden in IE-rechtszaken. 
Daarnaast stelde de rechter vast dat 
Vryhof niet over IE-rechten beschikt, 
zoals auteursrechten. En verder dat 
Mooreast schade leed doordat afnemers 
door de sommatiebrief zouden afhaken. 

De schrijver van een sommatiebrief moet 
dus zorgvuldig te werk gaan. Vooral in 
een op het eerste oog minder sterke zaak 
doet hij er wijs aan de brief niet zomaar 
aan klanten van een wederpartij te sturen. 
De schade die dit kan veroorzaken komt 
dan immers als een boemerang bij de 
afzender terug.



Herziening Japanse IE-wet
Het japanse parlement heeft in april 2014 een wetsvoorstel ingediend met als doel de japanse IE-systemen met 
andere rechtsgebieden op één lijn te krijgen. Het nieuwe systeem treedt in 2015 in werking. 

België streeft geharmoniseerde 
octrooirechtspraak na

Een belangrijke wijziging betreft het herinvoeren van de 
oppositieprocedure na octrooiverlening. Met deze procedure 
kan een derde partij zonder een kostbare nietigheidszaak 
tegen een octrooiverlening bezwaar aantekenen. De 
kernpunten van het wetsvoorstel zijn:
• Binnen zes maanden na octrooiverlening dient de 

schriftelijke verklaring van de oppositie te zijn ingediend 
tegen betaling van de officiële vergoeding. Op dit moment 
ligt de verwachte vergoeding tussen 10.000 en 20.000 yen. 

• De procedure kan uitsluitend schriftelijk worden gevoerd. 
Moet de octrooihouder door de procedure het octrooi 
wijzigen, dan wordt de opponent daarvan op de hoogte 
gesteld. Het is daarbij mogelijk verdere opmerkingen toe te 
voegen. 

• De Oppositie Afdeling zal uit drie tot vijf onderzoekers 
bestaan. Dezen kunnen nieuwe argumenten naar voren 
brengen, maar kunnen geen conclusies aanpakken die niet 
door de opponent  zijn aangevochten.   

• Wordt het octrooi ten gevolge van de oppositieprocedure 
ingetrokken, dan kan de octrooihouder in hoger beroep

     gaan. De opponent kan bij handhaving van het octrooi
     niet in hoger beroep gaan, maar heeft wel de 

mogelijkheid de geldigheid van het octrooi in een andere 
nietigheidsprocedure aan te vechten.

Merken
Niet-traditionele merken, zoals kleuren en klanken, zullen in 
aanmerking komen voor merkinschrijving.

 Het beslag inzake namaak biedt de 
houder van een octrooi in België de 
mogelijkheid om op eenzijdig verzoek, 
snel en efficiënt, bewijs te vergaren over 
inbreuk op zijn octrooi. Alvorens een 
beschikking toe te wijzen, onderzoekt 
de rechtbank of het octrooi op het 
eerste zicht geldig is (Art. 1369bis/1 
Gerechtelijk Wetboek). Dit onderzoek 
betrof tot nu toe in hoofdzaak formele 
criteria, met name of het octrooi 
rechtmatig verleend was en of de 
jaartaksen voor het in stand houden van 
het octrooi in België regelmatig betaald 
werden. Bij een verleend Europees 
octrooi ging de rechtbank bijna altijd 

uit van de geldigheid van het octrooi. 

Nietigverklaring
Het Hof van Cassatie heeft echter recent 
een vonnis gewezen dat fundamenteel 
tegen deze heersende werkwijze ingaat. 
Het gaat dan om een Europees octrooi 
waartegen een nietigheidsactie loopt in 
België of in een ander land. Normaal 
gesproken stelt het Hof alleen vast dat 
de beslissing dat het octrooi nietig is, 
slechts voorlopig is, omdat tegen deze 
beslissing beroep werd aangetekend. 
Het vonnis stelt nu dat de evaluatie 
van de geldigheid van dit octrooi meer 
inhoudt dan alleen deze vaststelling. 

Hoewel een nietigverklaring van een 
Europees octrooi in een bepaald land 
alleen uitwerking heeft in dat land, 
kan deze nietigverklaring relevant zijn 
bij het beoordelen van de geldigheid 
in een ander land. Daarbij moet het 
Hof rekening houden met al het bewijs 
dat partijen naar voren brengen. Een 
Europees octrooi valt bij verlening 
uiteen in een bundel nationale 
octrooien; al deze octrooien zijn echter 
van hetzelfde octrooi afkomstig. 

Dit vonnis herroept een eerder vonnis 
van het Hof van Beroep Antwerpen. 
Dit ging ervan uit dat het Belgisch deel 
van een Europees octrooi geldig blijft 
zolang er geen definitieve uitspraak was 
in de nietigheidsactie tegen het Britse 
deel van hetzelfde octrooi, of tegen 
het overeenkomstige nationale Franse 
octrooi. 

rechtbanken in België streven nu al naar een harmonisering van de Europe -
se octrooirechtspraak. Dat doen zij in het vooruitzicht van het toekomstige 
Unified Patent court. Het Hof van cassatie nam het voortouw in Syral 
Belgium vs. roquette Frères, toen het de geldigheid beoordeelde van het 
Belgische deel van het Europese octrooi EP 0 909 138 (c.13.0232.N/1).  



Overlap uitvoerende en rechterlijke macht 

De Kamer van Beroep (KB) had in 
bovenstaand geval een doorverwijzing 
van het besluit aan de GKB niet toege-
staan, omdat is opgedragen het aantal 
bezwaarprocedures te verminderen. 
Deze instructie is mede door de vice-
president van DG3 gegeven. In een 
voorlopig besluit van de GKB werd in 
aanwezigheid van een vertegenwoordi-
ger van de voorzitter deze partijdigheid 
erkend (R19/12).

Fundamenteel probleem
Dit besluit en/of de beëindiging van de 

functie van de vicepresident van DG3 in 
bestuurscommissies lossen het funda-
mentele probleem evenwel niet op. Dat 
probleem is namelijk dat de KB’s onder-
deel zijn van het EOB en daarmee over 
hun eigen bestuurshandelingen beslis-
sen. Het probleem van de ontbrekende 
scheiding der machten kan alleen wor-
den opgelost door een afsplitsing van 
de KB als zelfstandige autoriteit. Dat is 
bijvoorbeeld in Duitsland in 1950 door 
de oprichting van de octrooirechtbank 
gebeurd. Voor een Europabrede oplos-
sing moeten de 38 lidstaten met een 

wijziging van de Europese octrooiover-
eenkomst instemmen. Hoewel hierover 
al in 2004 overeenstemming was bereikt 
binnen het EOB, heeft de beslissende 
conferentie hierover van de lidstaten 
nooit plaatsgevonden. 

grondwettelijke klachten
Op nationaal gebied is dit onderwerp 
ook actueel: er zijn op dit moment 
bij het Nederlandse, Britse en Duitse 
gerechtshof diverse grondwettelijke 
klachten in behandeling die te maken 
hebben met het ontbreken van rech-
terlijk toezicht. Bovendien heeft Spanje 
een nietigheidsberoep ingediend 
tegen het Eenheidsoctrooi van het 
Hof van Justitie van de Europese Unie 
(C-146/13). Ook hier maakt het argu-
ment van ontbrekend rechterlijk toe-
zicht op besluiten van het EOB deel uit 
van dit beroep.

Europees Octrooibureau
In een bezwaarprocedure bij de grote Kamer van Beroep (gKB) van het 
Europees Octrooibureau (EOB) is gewezen op vooringenomenheid van de 
voorzitter van de gKB. Deze voorzitter is namelijk tevens vicepresident 
van het directoraat-generaal 3 (Dg3) - waar alle Kamers van Beroep onder 
vallen - en daarnaast bestuurslid van het EOB. Sinds 1985 is het overigens 
gebruikelijk dat de vicepresident van Dg3 tevens de voorzittersfunctie van 
de gKB bekleedt.

Inbreuk door equivalentie
Wilt u in Duitsland de beschermingsomvang van een octrooi of een gebruiksmodel bepalen of vaststellen of 
een vermeend inbreukmakend product onder diezelfde bescherming valt? Dan dienen de conclusies van het 
intellectueel-eigendomsrecht letterlijk geïnterpreteerd te worden. In Duitsland wordt eerst de exacte bewoording 
van de octrooiconclusies gevolgd; vervolgens kan worden bepaald of er sprake is van inbreuk onder de ‘leer van 
de equivalentie’.

Duitse rechtbanken hanteren een driestappentest, waarin ze 
de volgende vragen beantwoorden:
1. Heeft het voorliggende alternatief dezelfde werking?
2. Is de vakman zich ervan bewust dat het voorliggende alter-

natief dezelfde werking heeft? 
3. Komen de beschouwingen van de vakman voldoende over-

een met de in de conclusies van het octrooi gepresenteerde 
oplossing, zodat de alternatieve oplossing als equivalent 
kan worden beschouwd?

Equivalentie of niet
Bij de derde vraag wordt nagegaan of in het octrooischrift aan-
wijzingen staan in de richting van equivalentie. Dit was bij-
voorbeeld het geval bij de beslissing van het Duitse gerechtshof 
in de zaak ‘Diglycidverbindung’ (X ZR 69/10 13-09-2011). Dit 
resulteerde in een kleinere beschermings omvang van conclu-
sies in de afgelopen jaren. Het Duitse gerechtshof heeft echter 
onlangs besloten dat de interpretatie van een beschermings-

omvang naar de leer van equivalentie niet langer door de 
expliciete inhoud van het octrooischrift begrensd is (bijvoor-
beeld BGH – “Begrenzungsanschlag” X ZR 36/13 06-05-2014).

rekening houden
Het is verstandig om bij het ontwerpen van een aanvrage 
rekening te houden met deze ontwikkelingen. Er wordt gead-
viseerd om:
• alle alternatieve uitvoeringsvormen in de aanvrage op te 

nemen, om te vermijden dat niet-opgeëiste uitvoeringen 
worden uitgesloten van de interpretatie van de conclusie;

• geen equivalente uitvoeringsvormen openbaar te maken 
die, bijvoorbeeld als gevolg van gebrek aan eenheid, niet 
opgenomen zullen worden;

• tegenstrijdigheden tussen conclusies en beschrijvingen of 
tekeningen te vermijden; en

• beschrijvingen en tekeningen opnieuw kritisch te bekijken 
indien conclusies gewijzigd zijn. 
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Open Source software en hardware hebben veel voordelen, maar 
op het gebied van plichten bestaan grote verschillen. Daarom 
organiseerden wij een reeks van seminars in Nederland, België 
en Duitsland, getiteld IP and Open Source: (im)possible? Hierin 
namen we Open Source onder de loep en keken we hoe dit past in 
een business-model.

Open Source is inmiddels een ingeburgerd begrip, bekend van software en 
(computer)hardware. Bekende voordelen zijn de hoge kwaliteit, snelle ont-
wikkeling, input vanuit de community en geringe kosten. Toch is het ook 
vaak onderwerp van verwarring en mythe. Dat komt deels doordat Open 
Source een verzamelnaam is voor tientallen verschillende licentieformules. 
Elke licentie heeft daarbij haar eigen rechten en plichten. Wat de meeste 
Open Source licenties gemeen hebben, is het recht om het werk te gebrui-
ken, te bestuderen, te delen en te wijzigen.

Verschillen
Wat de plichten betreft, is het een ander verhaal. De meest vrije licenties 
vereisen enkel een naamsvermelding van de originele maker van het werk. 
Meer beperkende licenties kunnen eisen dat alle afgeleide werken onder 
dezelfde licentie (en bijvoorbeeld kosteloos) worden vrijgegeven. Open 
Source licenties kunnen toestaan dat delen van de software of het product 
worden beschermd door octrooien. Andere licenties schrijven dwingend 
voor dat alle octrooien worden vrijgegeven.

goed afstemmen
Tijdens de seminars belichtten we alternatieve business-modellen die aan-
sluiten bij het vrije karakter van Open Source. Extra aandacht ging daarbij 
uit naar het op elkaar afstemmen van Open Source en de eigen business-
strategie. Gebruikers dienen zich goed te informeren over de verschillende 
verplichtingen die uit de licentie(s) voortvloeien. Die kunnen immers het 
verschil maken tussen een commercieel te vermarkten product of een pro-
duct dat vrij gekopieerd kan worden. 

Succesvol seminar over 
Open Source

Seminar München september 2015 
Op 28 en 29 september 2015 organiseert V.O. de derde editie 
van het IE-seminar dat eens per twee jaar wordt gehouden in 
München. Net als voorheen zullen recente ontwikkelingen op 
IE-gebied worden gepresenteerd door prominente sprekers uit de 
industrie en het Europees Octrooibureau. Uiteraard zullen ook 
diverse specialisten van V.O. acte de présence geven. Het seminar 
is vooral interessant voor IE-agenten van binnen en buiten Europa 
en voor ondernemingen die zich met hun octrooien (en merken) op 
Europa als afzetgebied richten en een actief IE-beleid voeren. Op 30 
september maken de deelnemers een excursie (optioneel). 

aanmelden?
Tot 1 maart geldt voor deelname het early bird-tarief van € 599. 
Daarna betaalt men € 750. Aanmelden via munichseminar2015@
vo.eu. Voor het programma en nadere informatie, volg de 
nieuwsberichten op www.vo.eu.
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