
re taal gebruikt dan moet naar de inhoud van de Vervolgens moet worden nagegaan of het merk- 
website worden gekeken. Op basis van jurispru- gebruik voldoet aan de specifieke voorwaarden 
dentie en de WIP0 Recommendation kan een aan- van de BMW voor rechtshandhavend (instand- 
tal vuistregels worden geformuleerd aan de hand houding merk), inbreukmakend respectievelijk 
waarvan kan worden vastgesteld of in een con- rechtscheppend (voor-)gebruik van een merk. 
creet geval het merkgebruik (mede) op de Bene- 
lux is gericht. 
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Inleiding 
Het ministerie van Economische Zaken conclu- 
deerde in de in december 2001 uitgebrachte Eva- 
luatie van de Rijksoctrooiwet 1995' dat deze wet 
zonder noemenswaardige problemen in de prak- 
tijk functioneerde. Onderzoek naar het aantal pro- 
cedures op basis van de onder de ROW 1995 ver- 
leende registratieoctrooien en de afloop daarvan 
lijkt echter aan te geven dat deze conclusie herzien 
dient te worden. 
De Rijksoctrooiwet 1995 bracht voor Nederland 
het zogeheten registratieoctrooi: een octrooi dat 
wordt verleend zonder dat het octrooi door het 
Bureau voor de Industriële Eigendom op zijn oc- 
trooieerbaarheid wordt beoordeeld. Wanneer voor 
een 20-jaars octrooi wordt gekozen moet wel een 
nieuwheidsrapport aanwezig zijn maar de aanvra- 
ger kan met de inhoud daarvan naar eigen belie- 
ven wel of geen rekening houden. 
Dit systeem leidt naar mijn oordeel naar zijn aard 
tot zwakke octrooien. Een octrooiaanvrage, die 
neerkomt op een 'verlanglijstje' van de aanvrager, 
krijgt de status van een door iedereen te respecte- 
ren exclusief recht zonder dat sprake is van de ge- 
bruikelijke corrigerende invloed van een octrooi- 
verlenende instantie. 

Citeerwijze: Th.C.J.A. van Engelen, 'Het Nederlandse re- 
gistratieoctrooi: een wolf in schaapskleren!', IER 2004, 3. 

** Een Engelstalige versie van dit artikel is gepubliceerd in 
Patent World, January 2004, p. 26-29. 

l. Evaluatie Rijksoctrooiwet 1995, ministerie van Economi- 
sche Zaken, Den Haag december 2001. Ook te vinden 

2. Het feitelijke onderzoek is verricht door m. Geraldine 
Beelaerts van Blokland, destijds student-stagiaire bij Clif- 
ford Chance LLP. De uitspraken in de periode augustus- 
december 2002 zijn geïnventariseerd door mr. Daan de 
Lange, destijds wetenschappelijk medewerker bij Clif- 
ford Chance LLP. 

3. Althans zoals aangegeven in art. 80 ROW 1995. 

Men zou verwachten dat het venijn van dit sys- 
teem dan wellicht 'in de staart zit', in die zin dat 
wanneer over dergelijke octrooien geprocedeerd 
moet worden de houder van een registratieoctrooi 
beduidend slechter af is dan de houder van een re- 
gulier octrooi. Je zou verwachten dat de rechter 
waarschijnlijk veel meer van de op dergelijke niet- 
vooronderzochte octrooien gebaseerde inbreuk: 
vorderingen zal afwijzen omdat het octrooi ten on- 
rechte of te ruim 'verleend' is en dus geen sprake 
is van inbreuk. Ook zou men verwachten dat in de 
praktijk toch een spaarzaam gebruik van deze re- 
gistratieoctrooien als wapen in de concurrentie- 
strijd gemaakt zal worden, omdat het nog maar he- 
lemaal de vraag is of de octrooipretentie wel vali- 
de is. 
Onderzoek leert echter dat dit maar gedeeltelijk 
waar is. Naar verhouding wordt vaker op basis van 
een registratieoctrooi geprocedeerd dan op basis 
van een vooronderzocht octrooi. Die procedures 
lijken bovendien niet duidelijk minder succesvol 
voor de octrooihouder dan procedures met een re- 
gulier, onderzocht octrooi. Dat zijn cijfers die zorg- 
wekkend zijn en tot nadenken stemmen. 

Opzet onderzoek 
Het onderzoek dat aan dit artikel ten grondslag ligt 
omvat de uitspraken van de Rechtbank 's-Graven- 
hage in de periode van januari 1995 tot en met 31 
december 2002.2 Aangezien de Rechtbank 's-Gra- 
venhage de enige rechter van eerste aanleg in oc- 
trooizaken is3 heeft men zo in beginsel een uit- 
puttend overzicht van alle in die periode gevoer- 
de octrooiprocedures. 
Dat onderzoek geeft uiteraard nog geen volledig 
beeld nu het zich beperkt tot procedures waarin 
de rechtbank een vonnis of tussenvonnis heeft ge- 
wezen. Zaken waarin wel wordt gedagvaard, con- 
clusies worden gewisseld of pleidooi wordt ge- 
houden, maar die vervolgens worden geschikt en 
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vooronderzochte octrooien. In dat jaar namen re- 
gistratieoctrooien dus 28% van de procedures voor 
hun rekening. Dat is een hoog percentage wan- 
neer men in aanmerking neemt dat in dat jaar 
slechts 6% van het aantal octrooien in Nederland 
een registratieoctrooi was. 
Het aantal zaken op basis van een registratieoc- 
trooi loopt na 1999 echter terug naar slechts 1 zaak 
in 2001. Deze afname in de periode 1999-2001 laat 
zich waarschijnlijk verklaren door het vonnis van 
de Haagse rechtbank in de zaak Koppert/Boeke- 
stein van 25 augustus 1999.4 In dat vonnis oor- 
deelde de rechtbank dat de houder van een regis- 
tratieoctrooi een risicoaansprakelijkheid heeft 
voor de schade die wordt veroorzaakt door de 
handhaving van een registratieoctrooi dat nietig 
blijkt te zijn. Dat betekent dus dat de houder van 
een registratieoctrooi zich duidelijk de vraag moet 
stellen of zijn octrooi inderdaad een deugdelijke 
basis voor een procedure vormt. Van die vraag- 
stelling is kennelijke een 'heilzame werking' uit- 
gegaan want het aantal procedures lijkt om die re- 
den drastisch te zijn afgenomen. 
Dat vonnis van de rechtbank is echter vernietigd 
bij arrest van het Hof 's-Gravenhage van 20 sep- 
tember 2001. Het hof oordeelde dat voor registra- 
tieoctrooien hetzelfde geldt als voor vooronder- 
zochte octrooien en dat er slechts sprake is van 
een sch~ldaansprakelijkheid.~ De omstandigheid 
dat het aantal registratieoctrooi-zaken na dit arrest 
weer komt te liggen op 9 voor 2002, ofwel 22% 
van het aantal octrooizaken in dat jaar - terwijl het 
aantal registratieoctrooien in dat jaar 9% van het 
aantal octrooien bedraagt - lijkt inderdaad een ver- 
band tussen het aantal registratieoctrooi-zaken en 
deze procedure te suggereren. Dat lijkt dan tevens 
te suggereren dat voor de toekomst het aandeel 
van procedures op basis van registratieoctrooien 
tussen de 20% en 30% van het aantal octrooipro- 
cedures zou kunnen blijven liggen. 
In ieder geval leren deze cijfers dat registratieoc- 
trooien actief als wapen in de concurrentiestrijd 
worden gebruikt. Dat beeld wordt versterkt wan- 
neer we het aantal registratieoctrooiprocedures 
relateren aan het aantal registratieoctrooien dat 
per jaar van kracht is. 
Het Bureau voor de Industriële Eigendom was zo 
aardig om een overzicht te verschaffen van de in 
ieder kalendejaar van kracht zijnde aantallen re- 
gistratieoctrooien. Die aantallen kan men relateren 
aan het totaal per jaar van kracht zijnde aantal oc- 
trooien, zoals in de jaarberichten van het Bureau 
gepubliceerd, en zo het aandeel van de registra- 
tieoctrooien in het totale aantal van kracht zijnde 
octrooien vaststellen. Dat resulteert in het volgen- 
de overzicht: 

4. Rb. 's-Gravenhage 25 augustus 2001, IER 2001, nr. 57 
(KoppedBoekestein). 

5. Hof '%Gravenhage 20 september 2001, IER 2001, nr. 57 
(KoppedBoekestein). 

Registratieoctrooien: octrooien 

Row Alle % Row 
1995 octrooien 1995 I 

Het percentage registratieoctrooien neemt gestaag 
toe van 1% in 1996 tot 9% in 2002 en lijkt rond dat 
getal te stabiliseren. Als men dit percentage ver- 
gelijkt met het percentage registratieoctrooiproce- 
dures dan blijkt dat het percentage registratie- 
octrooiprocedures aanmerkelijk hoger ligt dan het 

C, 
percentage registratieoctrooien rechtvaardigt. Het 
aandeel voor registratieoctrooien in procedures 
ligt gemiddeld 2,7x hoger dan het percentage re- 
gistratieoctrooien in het totaal aan van kracht zijn- 
de octrooien rechtvaardigt. De kans dat een regi- 
stratieoctrooi in een procedure wordt ingezet is I 
dus bijna 3x hoger dan in geval van een vooron- 
derzocht octrooi. 
Dit alles bevestigt het beeld dat registratieoctrooi- i 
en dus niet worden aangevraagd om keurig inge- 
lijst stof te vangen aan de muur van de directieka- 
mer. Zij worden actief ingezet als wapen in de con- 
currentiestrijd en er wordt agressiever gebruik van 
gemaakt dan van vooronderzochte octrooien. 
Wanneer de veronderstelling juist is dat de daling 
in het aantal registratieoctrooiprocedures in de ja- 
ren 1999-2001 werd veroorzaakt door het vonnis 
van de Rechtbank 's-Gravenhage in Koppert/Boe- 
kestein, dan ziet er ook naar uit dat deze percen- 
tages voor registratieoctrooiprocedures in de ko- 
mende jaren ook niet zullen dalen, meer eerder 
verder zullen toenemen. 
Men dient zich hierbij nog te realiseren dat dit ge- 
tal slechts correspondeert met het aantal keren dat 
een 'bedreiging' met een registratieoctrooi in een 
vonnis heeft geresulteerd. Daarachter gaat een 
veel groter cijfer verborgen voor het aantal dos- 
siers waarin het niet tot een vonnis of een proce- 
dure komt, met name omdat een gedaagde onder 
de dreiging van een procedure en de hoge pro- 
ceskosten 'eieren voor zijn geld kiest'. I 

Bovendien moet men zich realiseren dat in deze 
cijfers ook niet het aantal zaken tot uiting komt 
waarin wel een procedure wordt aangespannen 
maar vervolgens bij gelegenheid van pleidooi par- 
tijen - na enige 'vingerwijzingen' van de rechter - 
de zaak intrekken. Ik begrijp dat juist ter zake van 
registratieoctrooien het vaak voorkomt dat de zaak 
tijdens of na pleidooi door de eiser wordt inge- 
trokken omdat hij tot zijn teleurstelling ter zitting 
van de rechter moet vernemen dat die in het ge- 
heel niet onder de indruk is van de vermeende 
kracht van het registratieoctrooi. Hoewel het exac- 
te aantal zaken waarin dat speelt niet in het on- 
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en cle aanvrage ongeccirrigeeicl \vorcli cloorgczct. 
riij een 6-jaars regisri.:rtiec)ctr<~o~ dien1 de octrooi- 
Iio~ider np grond van ai-t. 70 lid 2 ROW 1995 hij 
gclcgenfieicl van cle 7itting in kolt gecling ccn 
nie~~whciclïra~-ipt,i.t til.er te leggen, riiaar cle cijfers 
liilicn ic i l l~isircr~n d:it cIc rccliter - en cle geda,ig- 
de  - cl:i>ir nict veel n ~ e c  ~eholl iei i  15. \Y'rt er  verder 
\.:in ílcr.c iiic~i\\-l1eidsi.:1p1~c~~ten zii. i r i  de lielCr Kin 

cle gcv:illen komt íle recliiter in kort gc-ding tot het 
oordeel clat hij in ieder pcxil ~ i ~ c s r  iiihrinatic l x -  
lioeft. 
I-Ict registiatieoctrooi Iijkr 71cli diis niet gricd Goor 
hc1i;indcling i r i  kost gecfing re lenen en cc-n lio- 
demproccrliirc, :i1 cl:m tiiet wegc van I ei.;nelcl re- 
giilie'. lijkt ccri I3ctcr a;ingewe7en inarçrnute Iiit 
Iilillrt uok ~ i i i  de ornst,indigheicl dat sleclit~ in l;(H/ii 

v:in d c  Iioclempiocecl~~re\ over een regisrraticoc- 
rrtioi sl'ii~ike 1% \';in een tiissentPrinrii* Meenicl gc- 
rioeg ligt clat cijfer \'(oor V O ( I ~ O I I C ~ ~ I T ~ ~ ~ ~ C ' I - L O C ~ I ~ ~  OC- 

tsuoicn op 45'41. 13~:irI>i~ client inen nntiitirlilk nok 
in cigciisclio~in- te nerrien CI:N een tiiscenvonnrs 
niet ;1IIcrn zipt op cle d~~icleli~lclie~cl van Iler octrooi. 
inxir riitcr:iarcl ook hett.ekkin,q heett o p  knrestiei 
x :in 1 1 ~ x 3  ijs en I~ctiodigd deskiiricPigeri3dvies. 7031s 
rlic in ociicioicr~z:ikeri ?pelen 

o. C;cili:ii-lic~iïl riict ren  'x'. rifivvl op zirlizclf f~cscliciii\i~rl 
al  t ~ ~ ~ . ~ ~ ~ ~ ~ ~ r l i i l ~ .  

-. Tic.: 13iE I'N6. p. 191. BIE 199R. p. 139, 0 u k  tc izinrlcn 

rip Ei[tp::':'x~-rvxv.rc.c'I~tsp~:~~~k.nl~rccli~l,:irik~s-fira~'~n!i~~~~ 

lYt~i.,innecr cncn rlc cijfcrs w>or kost gedingen en ho- 
rleinpsoccdures gezaiiienlijk bekijkt dan is er ove- 
rigens gccn spnikc \,:in aansprekende verschillen. 

Succes registratieoctrooien in procedures? 
Kcgistratictictrooien worclen verhourlingsge~vil.; 
dus vriker en  agressiever inge7et in prnceclureq 
clan vc>oi.orirler.zochte octronien. Verlopen die pro- 
ccrltire~ ccl~ier trok siicces\~oI ~(70s rle octmoiliou- 
cler' 
Mvn xoii vun\ zid~ten clat procccliirc~ op h:iïis van 

iegiatr,iticuctrooien v:ikcr rc,s~iltcruri in ccn :xf~vEl- 
zcnd \.onniï \.<)cis d e  nctiooiliri~icler aangezien die 
octrooict1 - :inrlers clan voorot~clerzoclite octi.noi- 
en - niet zijn cincles7oclrt r>pnieun.lieid en uitvin- 
ding.ihoogtc De cijfers onderste~irien clie stelling 
cciitcr nicl. 
Ge1tc.kc.n is n:i:ir clc uitcprakeri v:in d e  rechtbank 
in kon gcrling en  in ! ~ o ~ I c ~ ~ i p r o c e c I ~ ~ r e s  D33rh11 IS 

:lis ' i n h w ~ ~ k '  g ~ t e l d  ieclere uitsp~~iak \vaasin d e  
8 

rcc1iib:ink inliriiiclcIijk ocirclcelde cl:it v:in inbreuk 
spr:ike Kis, ongeacht cif die ~iitspi-aak leidde tot 
een I,cvcl of ccn verklaring \,oor recht. Als 'ahrij- 
zing' is :rarigcii-icrlrt icdcrc iiit.il-irii:ik waarhij cle 
rcc11i~i:ink cioi-dccldc cl:il géi'n inl3rczik voorlag, 
c>nge;icFit of (lilt \&;IS riri1cl:ii het octrtioi nietig \v:is 
of' omd'it \\.:LI dc gcdangclc clcecl huitcn dc reik- 
\% ijrftc v:in d c  ct)nclusiea ? ic1. 
\X~nnccr nicn krikt n:i:ir d e  uitsl:i~en votir alle oc- 
irooipnicedzircs clan Idijlct clat d e  cijfer.; vocor regi- 
slr;iticoctror)icn en \ ricironciciztichte octrnofen 
nict vecl - m:inr cl cr1igszin.i - uit elkaar lopen. 
C;econst:iteerd ~vcirrlr .i0°4) :i:in inhwukcn voor re- 
gistratieoclrnnivn trger-ior- er 25"h \,oor \~cirironclcr- 
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Z I > C ' ~ I ~  octrric~icn. Dn1 IElIii geen iiiI~st;~i~ticcI \.er- 
schi1. Opv:illcnd is cditcr \\)cl Iicr pt.rcent:ipc :I[- 

nii7rngcn: ??f, vocir i-cgiit~iticoctn~ciicn Icgcn- 
civcr 4fifY, i'ocir \rrIorr~ntlt.i~l'riclltc octrociien. 13:ii 
geeft a:in r f~ i t  \cinnccr Iict ccr\tc vonni.; ren  einrl- 
\onnis i i  \cinronclt.r~oc!ire octrciciieri Iiet liedui- 
dencl slrcliter clocn clzin regi\trritiroctrnc>iei7. e rn  
~ ~ r c c l i i l  \.:in ïO1 ' i~ '  

De 1,r;iag riisi vc-ivolqenï lirjc rle ~ i i tkotn i~  die111 te 
\v<ii-c!c.n ingcsc11.it van clr. prcicedtii.rs \vaarv;in al- 
leen in;i:ir een tii.;irn\lc,~ini*; ge\*onclc.n \vercl. 
( 1 1 )  Ec*n hcn:idc*riilg is (1111 cn,:in i t i t  i r  qn:in cLit clr. 
trend clic vcirir dr. iic.iclc c;itcsgorieïn i r i t  clc cinrl- 
vonni5st.n liliik1 nok Ic'in n orclcn 1osgcl:iicn o p  dc 
nissen\.rrnnis.;t.ri. L 1it~i:inde van deze stelling cini- 

q staat lier heelcl dat \.nor rcgisirntiecictri~~,icn zriu 
geldeli rlnt circa clc lielll í.'iS"i;~i v:in clc proccct~ires 
siiccesvt)l vonr de r~ctrooilio~irlc.r z o ~ t  :lilopen tc- 

gcnovcr ilecht.: ccn tlcrctc ( 33°.;,i \.cior vocirtinclc~r- 
zcich!c octrr ioicn. Ecn \~ciscliil van I 3nr~ ten firz.eii- 
rc \':in rcgisliiiiiccictrririicn. I k i t  Iiilii een r>n:i:lnnc.- 
rncliikc iiitkoin5t. ii:iiigc;.icn cc11 grclrit dcc1 \.:in r l r  

R rc~i ï~r~i icoc ' t r<~c>icn  clic rcr tocrsing xin Iict Riiie:i~i 
m~nrcleii vtiorgelcgcI clic toctïing riici r~njirsclicin- 
clcn ílnorkoinen. 
( I $ )  Een :indeiv scla:ittii~g~;riict1ioclc is o r i ~  clc trcncl 
clir gr\-onden is voor clc v~~oi.cinclcrzocIi~c~ ric- 
t rociicn - cvn suliii;~nii~c.F grciterc. i crï;irtlr.ling 
vcinniswn rl:in rlc vcrz;inicling vonnisirn over re- 
gisli.:rlic.ciclrooic~~ - los Ic I:itcr~ up dc. i-c.qibtr:itic- 
nctrotiicn. In clat gc*v:il Iopcn clc ciitcr5 .t oor rcgi- 

str;itrcnctforiieri niet iritrri1 CT? 7iiii C]. ~ C C I ~  qignil'i- 
c:iiltc vrricliillr'n. .5,Vib inl>rciikCn ooi. rcpiitr,iti~.- 
cictiooicn t~gz.nci\~cr .ì511.1~ vocir \.ooiond~.r/.cicl~~c' 
rictroriien. 
(I:) Et-n clerclr scIi:i it in~ïrrieil~t~cJe is (iiii .(;in tc nc- 
men dat hij rille lits5envn~iniiier ter 7:iiic \.:tri re- 
gi.;rrntirncIrn»ien cfe 7;lak sIc'c!~~ r ~ f l n ( - ) ~ ~ ~  \rn~>r (Ie 
ei\er. 13ie inscli;itring lilki nier ïnlledig irrei:cl w:in- 
nrer  r i l c v  in :i:innaCrlr iiig nccri~t d:it vr ini7ci\ er 1ic.i 
13tire;iii vcirlr rlc. lnrlti.;triClc Eigcnclcim (iiii  :id\.ic-< 
over regrsIi..Itieoc1roore11  p po ril^ gel ct:~gd I I ~ T  13~1- 
reait i11 clr riiec-stc grv:illcn icit clc c.onclci\ie hciriit 
rl:it liet cicircioi gelier1 cif  gedcel~c-liik nirtig i \  [)at 

ivil echter nog sreccls tiie! /eggen d:it er i i i  rlie x -  
ken geen iriliieiik kan min r)[> lict resrcrencl~ c I ~ c I  
\rail tiet octrtirit 'Siii cl:iar verder i7:iii ztl. rlczc nrci- 

nig warii~icliili~li~li iii\cliniting Fiieclr in iecler qc\,:il 
liet ïcmr rrgiïi~irieoctroc1ic11 iiiin\r giinslige ïceii:t- 
rto. Geconst:itecrcl cii'rir te woiulcn clat 7eIk in llct 

niet reerl ltllccnclc. ieenLirio k i t  :illc tiisbcn\ onni\- 
\en 111 pnicccl~iic\ cil.er rcgi.;rt:ilicr>clrti(liccn gslilh- 
gestelcl 7olirlc.n tirtiqen n~oiulen niet ~c r ln ren  /:i- 

Iceri \-nor de  ncrrnoilin~icler. regisrr3tic-ncri.c)(~ic'n 

liet nog <teer15 niet eclit sleclitcr cloeii ctriii I ooi.- 
cindei-rochte ncii-onicri. ln rl.ii gel .i1 i 5  slii.;ike v,in 
30"i1 aar1 itihrc.ii kcn vcicir regi5tr.itic~cictrooici1 ic- 

genuver .31r1,,i .rrocir i.r)rironclcrzoclitcc octrc)oicbn. 
Ecn vcrïcliil \ :in 7°.;i. 

D) h i i  cli.:irn;i tisc.lic vc.i.sc11illc.n rcn n:iclclc r :in rr.- 
giïti.:iiir,cicirc~t~icn is 13:r.i srir:rlic. in llci riiiiisl t.cc.1~ 
c i c v n ~ r i ~ ~  1v:i:irin mcn ;i:innccnit ( i ì cLir ; r l l c  iiisicn- 
vonnissen l i i j  rvgistr;iiie~ctrooic~ii ï t : i ~ i ~  vcior cel1 

vcrlí~rcii 7:l:kl; voor de (1ctrr)oiI1o1iíkr en t i i )  cl:it 

iille i~isserrfïin niïseii Iiii \motircinciei'/ciclite tir'ti'cini- 
en sr:i;in \.oor een gcn.onnen 7:l:ik vtioi. d e  oc- 
t~.o<>ilioiicIer. 

Schmrings % Inbreuk % Inbreuk Verschil 
methode Registratie Voor- 

octrooi onderzocht 
octrooi 

\Einiiec.r riicn c1ci.c \ icr iiiic1i:iit in,gsiiic~ilicidci clc 
rca\.~ic I:i:ii p;l.;icrcr-r c-n icc*n:iriri'h ( A )  ct1 ( D )  ;i15 

i ~ q i n d ~ r  ;i:inncin~.-liik 1i~iitc.n I~cwliri~i\~.irig I:t:i( k i r 1  

dring1 Iiet licelcl 7il.11 op d:ct rrgi.;ti.:~ric-~ic1rc1r>icn 
Iiet per b:ilclo 1iijn;i net /o gorcl, ;iltli:in.; i i i r r  veel 
s1t.rhrt.r clot-ii clkin \.cirirririclei-xticcli~e oc trouien. 
Bil; c1ei.e conclusie-4 rnort Iiicri iiitei;i;irrl nog \ \e l  
tocir rigcn l-ilil\.cn Iio~irlsn rl: i~ clese ~iithoriisrsn gr- 

hasccrcl zijn op in ic)i:ial -3.1 i cinnisrcn oi.cr repi- 
straticrlrtrooicn tcgm 2h3 ~c)i-iniwci-i tVci<ir vrirlrcin- 
clcrïoclilc octrcir~ion. Ilit r~cl;itiel'grringr :i:tnt:il i t i t -  

5pr:iken over re~gi\tr;~tier)~trnoiet~ nonrit ~iiterci.ii'rl 

rot tcr~i~lio~irlrnrllit'ic1 Iklar 5t;i:ir tegciio\cr rl;it 
liri ;iL4nt:il o<ili niri te !clt.in liiktite 7iln o111 coi~cl~i -  
S ~ C S  I C  kiinrien trekken en d:it Iiet ir i  ieder gev:iI clc 
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enige cijfers zijn waarmee we kunnen werken. Het 
is as good as it gets. 
Deze conclusies stemmen naar mijn oordeel tot 
zorg. Hoe men het ook draait of keert, registratie- 
octrooien zijn naar mijn oordeel naar verhouding 
van een slechtere kwaliteit dan vooronderzochte 
octrooien. Er heeft geen onderzoek of toetsing 
plaatsgevonden naar nieuwheid of met name uit- 
vindingshoogte. Dan moeten daar naar verhou- 
ding veel meer octrooien tussen zitten die geheel 
of gedeeltelijk nietig zijn of waarbij de conclusie 
niet voldoende is afgebakend, hetgeen de oc- 
trooihouder evenzeer parten moet spelen wanneer 
het om de vaststelling van de beschermingsom- 
vang gaat. Verder lijkt het toch ook zo te zijn dat 
menige aanvrage voor een vooronderzocht octrooi 
niet ongeschonden de eindstreep haalt, in die zin 
dat de uitkomsten van het nieuwheidsrapport en 
het debat met de octrooiverlenende instantie tot 
aanpassingen in de conclusie leiden. 
De omstandigheid dat mogelijk de door de recht- 
bank in Koppert/Boekestein geïntroduceerde risi- 
coaansprakelijkheid een drastische afname van het 
aantal zaken op  basis van een registratieoctrooi 
heeft veroorzaakt en dat de vernietiging van dit 
vonnis door hof vervolgens weer een toename tot 
de 'oude niveaus' laat zien, lijkt in dit verband ook 
boekdelen te spreken. 
Tegen deze achtergronden laat zich niet verklaren 
dat registratieoctrooien mogelijk net zo vaak tot 
een inbreukvonnis leiden als vooronderzochte oc- 
trooien. Dat cijfer zou beduidend lager moeten lig- 
gen voor registratieoctrooien. 
Men dient in dit verband bovendien ook nog mee 
te nemen dat de rechter in een groot aantal geval- 
len ter zitting de eiser ervan weet te overtuigen dat 
zijn registratieoctrooi niet goed genoeg is en regi- 
stratieoctrooien in de meeste gevallen een eventu- 
ele nadere toetsing door het Bureau voor de In- 
dustriële Eigendom ook niet ongeschonden door- 
staan. Die gegevens onderschrijven de slechte 
kwaliteit van het registratieoctrooi en zijn tevens 
een indicatie dat het percentage door de octrooi- 
houder gewonnen zaken lager zou moeten liggen 
bij registratieoctrooien. 
Een verklaring die zich opdringt voor de gunstige 
score aan inbreukvonnissen voor registratieoc- 
trooien is dat de last om aan te tonen dat een re- 
gistratieoctrooi niet - dan wel niet in deze vorm - 
had mogen worden verleend in de praktijk toch 
een te zware last is om volledig op  de schouders 
van de gedaagde te leggen. Het is immers volledig 
afhankelijk van de middelen en budgetten die de 
gedaagde en zijn adviseurs tot hun beschikkingen 
hebben of 'de onderste steen' boven komt. Wan- 
neer de rechter immers niet de argumenten en fei- 
ten aangereikt krijgt die het hem mogelijk maken 
om tot een afwijzend oordeel te komen of de juis- 
te vragen aan deskundigen te stellen, kan de rech- 
ter in veel gevallen toch moeilijk anders dan tot in- 

8. Evaluatie, 2001, p. 24. 

breuk concluderen. Ik heb dan ook de indruk dat 
deze cijfers illustreren dat de controle achteraf op 
de kwaliteit van registratieoctrooien, zoals die nu 
op de schouders van de gedaagde - en in minde- 
re mate - de rechter wordt gelegd, niet functio- 
neert. 
Overigens stemt het ook tot zorg dat waarschijn- 
lijk minstens de helft van de aangespannen oc- 
trooiprocedures tot een nederlaag voor de oc- 
trooihouder leidt. Menig advocaat pleegt te stellen 
dat een procedure alleen maar zinvol is als de kan- 
sen voor de cliënt minimaal op  70%-80% liggen. 
Het feit dat meer dan 50% van die zaken fout af- 
loopt voor de eiser stemt dan tot nadenken. Het 
lijkt iets te zeggen over (a) de kwaliteit van de ad- 
vocaten en octrooigemachtigden, (b) de motieven 
voor octrooihouders om een octrooiprocedure 
aanhangig te maken of misschien (c) de voorspel- 
baarheid van de Nederlandse octrooirechtspraak? 

Resumerend: registratieoctrooi een geducht 
wapen 
De besproken cijfers geven aan dat degene die 
een registratieoctrooi voor de voeten geworpen 
krijgt zijn proceskansen vooral niet moet over- 
schatten. Hoewel het octrooi niet getoetst is en de 
kans groot is dat het geheel of gedeeltelijk nietig 
is, scoren deze octrooien niet slechter dan voor- 
onderzochte octrooien. Dat betekent dus 'werk 
aan de winkel' voor een potentiële gedaagde in 
een procedure op basis van een registratieoctrooi. 
Als hij mocht menen dat hij wat meer achterover 
kan leunen omdat een registratieoctrooi van min- 
dere kwaliteit is dan een vooronderzocht octrooi 
maakt hij een grote fout. De verdediging van een 
registratieoctrooi vergt op  zijn minst eenzelfde 
kwaliteit en inspanning als voor de verdediging te- 
gen een vooronderzocht octrooi vereist is. Boven- 
dien zal die gedaagde een extra inspanning moe- 
ten leveren om het gemis aan een toetsing door 
een octrooiverlenende instantie van de octrooi- 
waardigheid van de gepretendeerde uitvinding te 
compenseren. 
Wanneer een ondernemer voorafgaand aan de in- 
troductie van een innovatie een beschikbaarheids- 
onderzoek doet en daarbij op registratieoctrooien 
stuit dient hij het belang dus ook zeker niet te on- 

~ 

derschatten. De cijfers geven aan dat die registra- 
tieoctrooien niet in de la blijven liggen maar actief 

@i 
en agressief worden gebruikt als wapen in de con- 
currentiestrijd en bovendien ook een effectief wa- 
pen zijn. Ze treffen even vaak doel als een voor- 
onderzocht octrooi. I 

Evaluatie registratieoctrooi? 
De conclusie van het ministerie van Economische . 
Zaken in de Evaluatie van december 2001 dat er 
geen reden is voor aanpassing van het regime voor 
registratieoctrooiene lijkt mij tegen de achtergrond 
van deze onderzoeksresultaten voor herziening 
vatbaar. 
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Er wordt veel vaker op basis van die octrooien ge- 
procedeerd en bovendien met succes. Door de 
toetsing af te schaffen is de balans omgeslagen ten 
nadele van innoverende concurrenten van de re- 
gistratieoctrooihouder. Door te innoveren lopen zij 
het risico met een registratieoctrooi geconfron- 
teerd te worden en als zij ermee geconfronteerd 
worden dienen zij volledig op te draaien voor de 
kosten die gemaakt moeten worden om te onder- 
zoeken en te toetsen of dat octrooi terecht ver- 
leend is c.q. aanpassing behoeft. Dat zijn kosten 
die voor rekening van de octrooihouder - die pre- 
tendeert een octrooiwaardige uitvinding te hebben 
- dienen te komen. 
Vrijheid van mededinging en vrijheid van techniek 
zijn de regel9 en het octrooirecht vormt daarop een 
uitzondering. Die uitzondering is op zijn plaats op 
voorwaarde dat de kwaliteit van de verleende oc- 
trooien gewaarborgd is. Wanneer die waarborg 
ontbreekt - omdat geen sprake is van toetsing - 
dan werkt het octrooirecht averechts en wordt 
misbruik van het systeem in de hand gewerkt. Een 
octrooi is dan niet meer een gerechtvaardigde be- 
loning voor een inventieve verrijking van de stand 
van de techniek, waarmee innovatie wordt be- 
loond en gestimuleerd, maar ontaardt in een 'wiel- 
klem' voor innoverende concurrenten met een fiks 
prijskaartje voor het laten verwijderen van die 
'wielklem'. Dat staat haaks op wat we met de vrij- 
heid van mededinging en de vrijheid van techniek 
beogen. Wanneer men zich bovendien realiseert 
dat achter iedere aangespannen procedure een 

veelvoud van zaken speelt waarin een octrooi in 
stelling wordt gebracht zonder dat de zaak het tot 
een procedure brengt, bijvoorbeeld omdat de aan- 
gesprokene eieren voor zijn geld kiest en toegeeft 
aan de eisen van de octrooihouder omdat de kos- 
ten van een procedure prohibitief zijn, dan wordt 
het beeld er niet beter op. 
Afschaffing van het Nederlandse registratieoctrooi 
verdient naar mijn oordeel de voorkeur maar is in 
het huidige klimaat - zoals dat in de Evaluatie ge- 
schetst wordt - misschien een brug te ver. Als men 
de octrooihouder dan het voordeel wil bieden dat 
hij snel en goedkoop een octrooi kan blijven aan- 
vragen dan lijkt het wel reëel en fair om van die- 
zelfde octrooihouder te verlangen dat hij zijn huis- 
werk wel volledig, en voor eigen rekening, doet 
wanneer hij meent dat een ander inbreuk op het 
door hem gepretendeerde octrooi heeft gemaakt. 
Een verplichte volledige toetsing van het octrooi 
op nieuwheid en uitvindingshoogte en een juiste 
afbakening van de conclusies voorafgaand aan het 
kunnen instellen van een procedure is dan mis- 
schien een probaat middel om het registratieoc- 
trooi binnen de perken te houden. 

Amsterdam, november 2003 

9. Zie: Van Engelen, Prestatiebescherming en ongeschreven 
intellectuele eigendomrechten, Zwolle: W.E.J. Tjeenk 
Willink 1994, p. 167. 
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