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VERSLAG
JAARVERGADERING
13 APRIL 2018
In dit Orgaan 245 leest u het verslag van
de jaarvergadering van de Orde van
Octrooigemachtigden, gehouden op
13 april 2018 in het Spoorwegmuseum
in Utrecht, een prachtige locatie waar de
geschiedenis van 175 jaar spoorwegen in
Nederland wordt getoond.
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Opening

De voorzitter opent de vergadering met het uitspreken van zijn jaarrede 2018
Genodigden en Octrooigemachtigden,
Met deze genderneutrale aanduiding heet ik u namens het bestuur van harte
welkom op de jaarvergadering van de Orde van Octrooigemachtigden. In het
bijzonder heet ik van harte welkom:
Mevrouw Jonkhart en de heren De Groot en Van der Burg van
NL Octrooicentrum, de heer Van Beukering van het ministerie van
Economische Zaken en Klimaat, en de heer Pinkaers van de Vereniging voor
Intellectuele Eigendom.
Het bestuur is verheugd dat u allen in Utrecht bent aangekomen, ‘in het
hartsie van ons land’ zoals Rijk de Gooijer dat ooit bezong. Vandaag mogen
wij in het Spoorwegmuseum de wereld van de spoorwegen verkennen.
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In de recente jaren hebben we in het Louwman Museum in
Den Haag de geschiedenis van de auto mogen bewonderen
en in het Aviodrome in Lelystad de ontwikkeling van de
luchtvaart. In dit rijtje past het Spoorwegmuseum natuurlijk als
een naadloos gelaste railconstructie. Op deze wijze bezoeken

Geen
wereldwijde
harmonisatie
Foto: Shutterstock

we een mooi rijtje musea met een technische achtergrond.
Heel nuttig en leerzaam, ook voor onze kinderen of later met
de kleinkinderen. Om het kwartet aan vervoer-gerelateerde
musea te completeren, mag ik de aankomende voorzitter de
suggestie doen volgend jaar iets met bootjes te doen.
We zijn ook blij dat we weer een locatie hebben gevonden
waar we u een kijkje in een technisch veld kunnen geven.
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Ik constateerde eerder al eens dat de huidige omvang van
de Orde en het forse aantal deelnemers aan de ordedag een
beletsel vormen om een locatie te vinden die recht doet aan
onze technische interesse. Ordevergaderingen bij het
bedrijfsleven waren altijd erg populair. Het is echter qua
capaciteit niet meer mogelijk om met 250 deelnemers door
een fabriek te struinen. Dat is erg jammer, de ordevergadering
is kennelijk het slachtoffer van zijn eigen succes. Het bestuur
heeft moeten besluiten om in het vervolg de ordevergadering
op andere locaties te organiseren. Ik hoop echter wel dat u
uw werkgever, dan wel uw cliënt kunt motiveren bij
gelegenheid een kleinere groep zoals die van de Jonge Orde
te ontvangen. Zo zal op 8 juni aanstaande DSM Delft haar
poorten openen voor de Jonge Orde. Uw bijdrage kan ook
bestaan uit het leveren van een spreker over een voor
octrooigemachtigden interessant technisch onderwerp.
Ik zal nu aandacht geven aan het wel en wee van IP, vanuit
een globaal perspectief langzaamaan naar onszelf toe.

Louwman Museum
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Internationaal gezien is het eigenlijk een saai verhaal van
immer stijgende cijfers. Wereldwijd gezien steeg het aantal
indieningen met meer dan 8% naar ruim 3.1 miljoen. De Big
Five (USA, Japan, China, Europa en Korea) nemen circa 84%
van die 3.1 miljoen voor hun rekening. China alleen is al goed
voor 43%.
Er zijn weer méér PCT-aanvragen ingediend die ook weer
in méér landen zijn voortgezet door méér aanvragers. Méér,
méér, méér dus.
Het aantal PCT-indieningen gaat met een plus van 4.6% naar
circa 243.500 aanvragen waarbij zoals gebruikelijk de US,
Japan en China bovenaan staan. Gezamenlijk, samen met
Duitsland en Zuid-Korea verzorgen deze landen bijna 80%
van alle PCT-indieningen. Nederland heeft daarin als 4e
EU-land een nette 9e positie (we waren 8e in 2016) met 4431
aanvragen, maar wel met een daling van 5.2%. Het blijft
verbijsterend dat de groei in het aantal aanvragen uit China
nog steeds met dubbele cijfers geschreven wordt (+13%).
Jammer genoeg blijft de organisatie die achter het
PCT-succes zit, het WIPO, vrij onzichtbaar en bovendien
machteloos. Er zijn simpelweg erg veel leden en de belangen
zijn vaak tegengesteld, waardoor wereldwijde harmonisatie
van bijvoorbeeld octrooiprocedures of iets als
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verschoningsrecht voor octrooigemachtigden, het
zogenaamde privilege, niet van de grond komt, terwijl er toch
al jaren een duidelijke behoefte aan is.
Het EPO deed het cijfermatig ook weer uitstekend met een

Nederland op
8e plaats
Foto: Joost Leijen

aantal indieningen van 311.000 dat 3% hoger was. CN staat
inmiddels op de derde plaats en NL bezette nog een nette
8e plaats, maar het aantal uit Nederland afkomstige
aanvragen daalde wel in absolute zin.
Interessanter is dat er inmiddels een nieuwe president bij het
EPO gevonden is. Per 1 juli zal António Campinos de nieuwe
president worden voor een termijn van vijf jaar. De Portugees
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Campinos is afkomstig van het EUIPO in Alicante waar hij
eveneens president was.
Deze naar verluidt temperamentvolle Zuid-Europeaan zal het
rottinkje overnemen van de controversiële Benoît Battistelli.
Op deze en andere plaatsen heb ik me al vaker uitgelaten
over de manier waarop de huidige president met zijn mensen
omging. Ik wens zijn opvolger veel wijsheid bij het weer
opbouwen van het vertrouwen bij de EPO-medewerkers.
Eerlijkheid gebiedt mij wel te zeggen dat de effectiviteit van
EPO wel met sprongen is gestegen. De productie is met 5%
omhooggegaan en de voorraad is met 27% gedaald terwijl
de tijdslijnen voor search, examination en oppositie korter zijn
geworden. De laatste tijd bereiken mij echter wel geluiden dat
deze verhoogde efficiëntie wel gevolgen heeft voor de
zorgvuldigheid en kwaliteit van het EPO. Wij vernamen van
het EPO dat als u zich nu werkelijk onheus bejegend voelt
door een examiner, er aangeraden wordt een klacht in te
dienen bij het EPO waarna de zaak door een onafhankelijke

Biotechnologie
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collega nog eens nader bekeken wordt.
Een laatste efficiëntieslag, het invoeren van een deferred
examination waarbij de aanvrager zelf actief een
verleningsprocedure kan vertragen, blijkt echter op dit
moment op te veel bezwaren te stuiten. Naar mijn mening lag
er een voorstel dat recht deed aan alle partijen. De aanvrager
kon vragen om de examination te vertragen voor maximaal
drie jaar. De geïnteresseerde derde (of zijn stroman) kon
verzoeken om de examinatie te hervatten. Deferred
examination blijft dus deferred. Dat is te betreuren want er is
in bepaalde gebieden, zoals de biotechnologie, duidelijk
behoefte aan, zeker nu het EPO in het algemeen zijn
procedures versnelt.
Ook de Boards of Appeal, inmiddels verzelfstandigd en
verhuisd, zijn gegrepen door het efficiëntievirus. De recent
voorgestelde nieuwe Rules of Procedure lijken een codificatie
te zijn van de praktijk van sommige Boards om terug te gaan
naar de basis van de beroepsprocedure: een beroep tegen
wat er fout is aan de beslissing in eerste instantie. Dus geen
herhaling meer van zetten uit de eerste fase, beperkte ruimte
voor het indienen van nieuwe stukken en slechts enkele
hulpverzoeken die een heldere kant opgaan en een redelijke
kans op succes hebben.
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UP/UPC.
Tja, wat valt er te zeggen? We wachten. Op Groot-Brittannië,
op de brexit, op de uitspraak van het Duitse
Bundesverfassungsgericht.

Brexit
Foto: Joost Leijen

Inmiddels is er wel een The Hague Hearing Centre van de
grond gekomen, in New Babylon bij Den Haag CS. De
bedoeling is dat dit centrum voor van alles gebruikt kan
worden en het is ook de bedoeling dat de zittingen van de
lokale divisie van het langverwachte UPC hier gehouden
zullen worden. Kortom, op de achtergrond beweegt van alles
vooruit, maar aan de voorkant blijft het angstvallig stil.
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Vanuit Europa is er verder beweging gekomen in een
overlegorgaan van octrooigemachtigden werkzaam in de
industrie, FEMIPI, voluit: Fédération Européenne des
Mandataires de l’Industrie en Propriété Intellectuelle.
Deze organisatie, die al sinds 1971 bestaat, beoogt vooral
de professionele belangen te behartigen van
octrooigemachtigden in de industrie. Aangezien de Orde een
duaal karakter kent met octrooigemachtigden uit de industrie
naast gemachtigden uit de private praktijk, zullen we gaan
deelnemen aan deze organisatie.
Een ander interessant nieuwtje dat ik u niet wil onthouden, is
dat onze zuiderburen voornemens zijn om een Instituut voor
Octrooigemachtigden in te stellen. De plannen daarvoor zijn
reeds vergevorderd en worden nu mede gesteund door de
Belgische overheid.
In Nederland zelf bleef het aantal ingediende
octrooiaanvragen vrijwel gelijk, zo rond de 2600. Circa

Hearing Centre - Den Haag
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tweederde van deze aanvragen is in de Engelse taal, hetgeen
als een indicatie kan worden gezien dat de Nederlandse
aanvraag over het algemeen een opstapje vormt naar
internationale vervolgaanvragen.
Het aantal validaties van Europese octrooien in Nederland
blijft eveneens hoog. Men meent dat dit veroorzaakt wordt
door de snellere procedures bij het EPO. Bij elkaar genomen
zijn er nu zo’n 189.000 octrooirechten geldig in Nederland.
Zoals ik al eerder zei, er is duidelijke sprake van méér, méér,
méér intellectuele eigendomsrechten.
Dat méér, méér, méér staat in schril contrast met het minder,
minder, minder aan de mensen en middelen waarmee het
Octrooicentrum Nederland moet opereren. Deze hoeveelheid
geldige octrooirechten en daaraan verbonden activiteiten
verdienen het om in goede banen geleid te worden.
Er is een zeer goede verstandhouding tussen het
Octrooicentrum, het ministerie van EZK en de Orde, mede
door een regelmatig overleg waarin alle onderwerpen de
revue passeren. De Orde hecht aan deze goede
verstandhouding en is er veel aan gelegen deze in stand
te houden. Individuele leden die de behoefte hebben om
met het Octrooicentrum te communiceren, bijvoorbeeld over
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procedurele wijzigingen, worden er nogmaals op gewezen dat
artikel 6 van de gedragsregels ziet op ‘hoffelijk’ gedrag van
het lid jegens het Octrooicentrum.
Er is een duidelijke behoefte bij zowel het Octrooicentrum als
bij de gebruikers van het systeem, de octrooigemachtigden,
aan gemoderniseerde, efficiëntere en doelmatige
regelgeving. Denk daarbij aan de PCT-NL-route,
vereenvoudigen van vormvereisten en het versimpelen van
herstelprocedures bij administratieve fouten zoals de betaling
van instandhoudingstaksen.
Het afgelopen jaar stond dan ook in het teken van de
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beleidsevaluatie op het gebied van de intellectuele
eigendom. De bedoeling van deze beleidsevaluatie is om op
grond van de uitkomsten tot een herziening van de
Rijksoctrooiwet en aanpalende regelgeving te komen waarin
een aantal van deze thema’s aangepakt kunnen worden.
Ook de Orde heeft hieraan een actieve bijdrage geleverd.
Doel van de gehele exercitie is ten slotte om de innovatieve
slagkracht van de BV Nederland te vergroten. Daar hebben
we allemaal belang bij. Niet geheel onverwacht gaf de brede
groep respondenten niet alleen de bovenstaande procedurele
issues aan, maar bleek er ook een groeiende behoefte aan
verbeterde voorlichting te zijn over het octrooisysteem.
Dit is nou juist het terrein dat door de systematische
bezuinigen van de laatste jaren op het Octrooicentrum het
sterkst onder druk is komen te staan.
Het nieuwe jaar is weer met een volle cursus gestart. Maar
liefst 24 octrooigemachtigden in opleiding zijn ingeschreven
voor de beroepsopleiding van SBO. Ook wordt er weer veel
aandacht besteed aan de werving van octrooigemachtigden

Administratie geautomatiseerd
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in opleiding. Punt van aandacht blijft dat de vereisten volgens
de Rijksoctrooiwet om ingeschreven te kunnen worden als
octrooigemachtigden niet meer aansluiten bij de praktijk. De
raad van toezicht en de examencommissie trachten naar eer
en geweten de richtlijnen zoals die worden toegepast voor
Europese octrooigemachtigden te volgen, maar dan nog
ontstaan er onduidelijkheden door de enorme variatie aan
bachelor- en masteropleidingen van verschillende zwaarte in
binnen- en buitenland. Het lijkt daarom wenselijk om in een
komende aanpassing van de regelgeving vast te leggen dat
de raad van toezicht een verplicht advies verstrekt
voorafgaand aan de start van de opleiding over de kwaliteit
en hoeveelheid van het technische aandeel van de
vooropleiding van de kandidaat.
Zoals u gemerkt zult hebben bij het aanmelden voor deze
jaarvergadering is de website weer eens door de mangel
gehaald zodat look en feel weer van deze tijd zijn. Nieuw zijn
de RSS-feeds die steeds nieuwsberichtjes plaatsen.
Aan de achterkant van de website is ook de administratie
verbeterd waardoor er onder meer automatische
betalingsherinneringen gestuurd kunnen worden naar
vergeetachtige leden. Inmiddels zijn we zover dat aan het
einde van het boekjaar bijna elk lid zijn contributie betaald
heeft. Ook het Orgaan is in een nieuw jasje gestoken, in lijn
met de vormgeving zoals gebruikt voor het boek Octrooi.
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In aansluiting op de vernieuwing van de website zijn we
ook aan de slag gegaan met de aanstormende
privacyregelgeving. In samenwerking met onze adviseurs is
een plan van aanpak gemaakt om ook voor deze kleine
organisatie te zorgen dat we voldoen aan de nieuwe

Regelgeving
Foto: Shutterstock

regelgeving op dit gebied. Naar het zich laat aanzien, zijn er
geen grote aanpassingen nodig, maar omdat er omtrent de
uitvoering nog veel onduidelijk is, vraagt het wel wat
inspanning. Deze regelgeving is ook voor de leden en hun
administratie van belang en onderzocht wordt of er een
informatiebijeenkomst georganiseerd kan worden over dit
onderwerp.
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Een ander punt van aandacht voor uw bestuur is gelegen in
de bestuursaansprakelijkheid en betreft zowel de leden van
het bestuur als van de raad van toezicht. Het is al gebeurd
dat bij het betwisten van een beslissing van de raad van
toezicht voor het hof Den Haag niet enkel de raad maar ook
leden van de raad die betrokken waren bij de uitspraak,
persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Of dat terecht is of
niet is aan de rechter. Het dwingt uw bestuur wel er
aandacht aan te besteden, al was het maar voor de
gemoedsrust van het bestuur en de raad. Daarom is besloten
adequaat juridisch advies in te winnen en indien nodig
maatregelen te treffen zoals een bestuursaansprakelijkheidsverzekering. Van uw contributie, dat dan weer wel.
Door het bestuur is in nauwe samenwerking met de
juridische commissie veel tijd gestoken in het voorbereiden
van de beleidsevaluatie die ik reeds eerder aanhaalde.
De juridische commissie heeft erg goed werk geleverd met
een nauwgezette analyse van de verbeteringen in de huidige
wetgeving. Samen met de door het bestuur aangedragen

Bitterballen
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punten resulteerde dit in een indrukwekkende en nog
groeiende lijst van circa 25 inhoudelijke en procedurele
verbeterpunten. Mocht de overheid besluiten tot een
herziening, dan zullen we van harte ons steentje bijdragen
aan de oplossingen.
De traditionele Nieuwjaarsborrel werd afgelopen januari
gehouden bij de nieuwe octrooiafdeling van Nutreco in
Amersfoort. De sfeer was heel goed, ondanks de wat
beperkte opkomst doordat alle treinen in Nederland waren
uitgevallen in verband met de storm, wat er zeker aan heeft
bijgedragen dat het aantal beschikbare bitterballen per
octrooigemachtigde buitengewoon hoog was.
Tot slot wil ik alle leden bedanken die zich inspannen in het
bestuur, de diverse commissies van de Orde en in de raad
van toezicht. Uw bijdrage is essentieel voor het goed
functioneren van de Orde en ik hoop en weet dat velen van
u ook dit jaar weer volop meedoen en dat wordt in hoge
mate gewaardeerd.
De toekomst van de Orde ligt in uw handen en namens u in
handen van het bestuur van de Orde. Ik dank u voor uw
aandacht en verklaar hierbij de vergadering voor geopend.
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2.

Ingekomen stukken

De secretaris meldt enige ingekomen stukken. Er is bericht
van verhindering ontvangen van enkele leden en genodigden.

3.

Bestuursmededelingen

Er zijn geen bestuursmededelingen.

4.
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Goedkeuring verslag
jaarvergadering van 7 april 2017

Het verslag is afgedrukt in Orgaan nr. 243. Het verslag van
deze vergadering wordt zonder wijziging goedgekeurd.

5.

Algemeen verslag
over ordejaar 2017

Dit verslag is afgedrukt in Orgaan nr. 244. Er is geen
commentaar op dit verslag bij het bestuur binnen gekomen.
Hierbij worden de volgende aanwezige nieuwe leden aan de
vergadering voorgesteld, waarvan enkelen zich schriftelijk dan
wel telefonisch bij de secretaris hebben afgemeld:
Dhr. Beeksma
Dhr. Bohnen
Dhr. Van den Bosch
Dhr. Bosma
Dhr. Bouma
Mw. Burema
Dhr. Coolen
Mw. Van Driel
Dhr. Van Eekelen
Mw. Eulaers
Dhr. Hoekman
Dhr. Hsueh-Yen Lin
Dhr. Van Kalkeren
Dhr. Maes
Dhr. Stegeman
Dhr. Tavernier
Mw. Wintraecken
Mw. Van Zoelen
De voorzitter heet de nieuwe leden van harte welkom in de Orde.
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6.

Financieel verslag
over ordejaar 2017

Het financieel verslag 2017 staat afgedrukt in Orgaan nr. 244.
De penningmeester, dhr. Van Rooij, geeft vooraf enige
toelichting op de cijfers. Na een aantal vragen door enkele
leden gaat de vergadering akkoord met het financieel verslag
2017. Vragen betroffen de hoge accountantskosten.
De penningmeester legt uit dat de hoogte van deze kosten
specifiek voor 2017 het gevolg is van een eenmalige
reservering welke door de externe accountant in de
boekhouding is verwerkt.
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7.

Vaststelling van de begroting
voor 2018

De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde begroting
2018 zoals gepubliceerd in Orgaan nr. 244.

8.

Verkiezingen conform
art. 5 huishoudelijk reglement

Bestuur
Dhr. De Lang treedt reglementair af als voorzitter. Het bestuur
stelt mw. Van Wanrooij, die verklaard heeft een verkiezing te
zullen aanvaarden, kandidaat als voorzitter.
Mw. Van Wanrooij treedt reglementair af als secretaris. Het
bestuur stelt dhr. Reijns, die verklaard heeft een verkiezing te
zullen aanvaarden, kandidaat als secretaris.
Dhr. Beetz en mw. Smilde treden reglementair af als lid. Het

bestuur stelt mw. Smilde, die verklaard heeft een verkiezing te
zullen aanvaarden, kandidaat als lid.
Het bestuur stelt verder dhr. Aalbers en mw. Cazemier, die
verklaard hebben een verkiezing te zullen aanvaarden, beiden
kandidaat als lid.
Er zijn geen tegenkandidaten voorgesteld. Alle door het bestuur
voorgestelde kandidaten worden verkozen.
Raad van toezicht
Dhr. Hooiveld treedt reglementair af als voorzitter. Het bestuur stelt
dhr. Van Looijengoed, die verklaard heeft een benoeming te zullen
aanvaarden, kandidaat als voorzitter van de raad van toezicht.
Dhr. Van Looijengoed treedt reglementair af als lid. Het bestuur
stelt dhr. Hooiveld, die verklaard heeft een verkiezing te zullen
aanvaarden, kandidaat als lid.
Mw. Derix treedt reglementair af als lid. Het bestuur stelt mw.
Derix, die verklaard heeft een herverkiezing te zullen aanvaarden,
kandidaat als lid.
Mw. Rovers en dhr. Van den Heuvel treden reglementair af als
plaatsvervangend lid. Het bestuur stelt mw. Rovers en dhr. Van
den Heuvel, die elk verklaard hebben een herverkiezing te zullen
aanvaarden, kandidaat als plaatsvervangend lid.
Er zijn geen tegenkandidaten voorgesteld. Alle door het bestuur
voorgestelde kandidaten worden verkozen.
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9.

Rondvraag

Er worden geen inhoudelijke vragen gesteld tijdens de
rondvraag.

10.

Sluiting

De voorzitter bedankt de ongeveer 215 ordeleden voor het
bijwonen van het officiële gedeelte van de vergadering.
Hierna gaven Sebastiaan de Buck van Unilever Tax en Migchel
Migchelsen van de Belastingdienst een interessante
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presentatie over de innovatiebox. Zij gaven toelichting over het
fiscale belang van een octrooi en bespraken onder andere de
voorwaarden, toepassing en voordelen van de innovatiebox,
waarbij er ook veel ruimte was voor vragen uit het publiek.
Vervolgens was het woord aan Richard Ebbink, die ons op
onderhoudende wijze informeerde over de bescherming van
bedrijfsgeheimen, hoe moet dat en wat als het misgaat?
Daarbij werden bijvoorbeeld de verschillen tussen octrooi en
bedrijfsgeheim besproken en het belang van het vastleggen
van duidelijke afspraken met medewerkers. Afsluitend kwamen
concrete praktijkvoorbeelden vanuit het publiek aan de orde.
Na de lunch tussen de treinstellen werd het programma
vervolgd met rondleidingen door het museum onder
begeleiding van gidsen, en de dag werd afgesloten met een
borrel en diner.
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