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BESLUIT van 25 september 1990 (Stb. 510), tot wijziqing van het octrooiregle|nt (Stb. 1979, 62).
IN NAAM DER KONINGIN:
D: (IOWERNEUR van Aruba,
Vanwege van de Koningin de laat ontvangen hebbende tot a|ondiging
van ondersta|d besluit
BESLDIT van 25 september 1990 (Stb. 510), tot wijziging van het octrooiregl|nt (Stb. 1979, 62).
Heeft de opneming daarvan in het à|ondigingsbl| van àraba bevolen.
Gedaan te Oranjest|, 13 november 1990
F.B. Tromp
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Beslaàt van 25 sept ' r lR90 tot wijziging van |et octroo|l t
(Stb.1979: 62)
Hij Beatrixz bij de gratie Gods, Koningin der Hederl|den, Prinses
VaL Or|le-Na3|au, enz. enz. enz.
op de voordracht van de Staatsaec|t|is van Economis|e Zaken, van
6 julï 1990, nr. 90065696 WJA/:;
Overw|ende dat het: in verband met de wijziging van de Rljksoctrooïwet (Stb. 1987, 316/, noodz|elijk is het octrooir|l|nt te
wijzigen;
Overw|ende dat het daarnaast 'wenselijk is het |trooiregl|nt op
enige andere onderdelen te wijzigen;
Gelet op de artikelen 15, eerste lid, tweede lid, onder b, d, e, f
en h, en derde lid, onder a, 22A, derde en vierde lid, 228, tweede en
derde lid, 221, vierde en tiende lid: 29, onder al c. e en in en 29P,
eerste lid, van de Rtjksoctrooiwet (Stb. 1979, 61);
De Raad van State van het Konfnkrljk gehoord (advies van 7 september 1990, nr. ë10.|.0313|);
Gezien het nader rapport van voornoemde Staatss|ret|is van 14
sept|r 1990: 90088923, WJA/W;
De bepal ingen van het statuut voor het Koninkrijk in acht genomen
zijnde;
Hebben go|gezonden en verataan:
|psrr||T. I
l .dt als volgt gewijzigd:
Het Octrooiregle|nt (stb. 1979, 62) wol
In artikel 6, tweede lid, wordt na <17A, vierde lid,)) ingevoegd:
18, vierde lid,.
Het opschrift van paragraaf 5 komt te luiden:
Paragraaf 5. Het octrootregister
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C
M'tikel 15 komt te luiden :
Az..*.4k.1 ls
1. De Octrooira| houdt een regîster ingevolge de bepalingen van de
Rij|octrooiwet genn-ma octrooireg|te|.
2. De Octrooir|d stelt, met tnachtnem|g van de art ikelen 16 tot
en met l6B, de inrichting van het in het eerste lid genoemde register
vast.
D
Art ikel 16, tweede lid, wordt gewijzigd als volgt:
1. ja onderdeeà b wordty onder wljziging van de aanduiding van onderdeel c in de een nieuw onderdeel c ingevoegd, luidende:
c. de naam en de woonplaats van degene dle de uitvindtng heeft gedaan, tenzïj deze s|iftelijk heeft verklmamd geen prijs te stellen
op vermelding als ultvtnderi.
2. Na onderdeel d (nieuw) worden, onder wljziging van de aanduidlng
van ondlrdeel d (oud) in g, twee nieuwe onderdelen tngevoegd, luidende:
e. de volledlge tekst van het uittr|el, behorende bij een octrooinanvrage;
f . (i.rldie.n toepassing is gegeven aan az-tïkrel 228 , tweede lid , van de
Rij|xtrooiwet , de instelllng wnarhij , het ntu| waaronder en de
c'lattml waarop de ckkltutlr van het dd|mlwtref f ende micro-o ' is gedeponeerd; .
E
In ariikel 16By eerste lid, onder b, wordt (çde tndiening of terinzagelegg|glh vervangen door: de ter |zagelegging van de aanvrage of
de indiening.
F
De artlkelen l6C en l6D vervallen.
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G
Artikel 17 wordt gewijzigd als volgt:
1. In het derde lid wordt (tartikel 22A, derde lidp vervangen door
(tartikel 22A, vierde lidp en wordt na |dtekeningenp lngevoegd: en het
uittreksel.
2. In het vïjfde 1&d wordt c22I, vierde en negende lîdh) vervangen
door ((221. vierde en tiende lld)) en wordt Keen verzoe|chrift tot het
instellen of voo|zetten van een onderzoek naar de stand van de techniek dan wel tot het deen onderwe|n van een aanvrage nnn een nieuwheidsonderzoek van lnte|atlona| t*fpe: f 1200)) vervangen door:
een verzoe|chrift tot het instellen of het voortzett| van een onderzoek naar de stand van de techniek, niet zijnde een nleuwhei|onderzoek van inte|ationaal type: f 12007
een 'zerzoekschrïft tot het doen onderw|n van een aanvrag: aan
een nieuwheidson||| van inte|attonnnl type: f 24007.
3. In het vljfde lid wordt na de eerste volzin een nieuwe volzin
ingevoegd luidende : De |vmwerxlde bedz'agœz betref f ende ondenoeken
naar de stand van de tee.àtniek worden teng-even, l.nlliezï bl'nnen de
in artikel 221, zevende lid: van de Rtj|oct|oï-t |oelde temijn
het resultaat wordt overgelegd van een reeda eerder door het Europees
œtroooureau of de (lctrooin| op een overe|o|tige octrxà|vrage ingesteld onderzoek naar de stand van de tcu|Itu.
4. In het vijfde l&d: laatste volzlnr wordt ((Het hwenve|lde bedrag van f 12K behoef t niet te woz'de.n |taald vtx)ln/ vea-vœ|gen door
çtDe |venve|lde bedragen betref fende onderzxken naar de stand van
de technlek behoeven niet te worden betaald voorp en wordt in onderdeel c (lhet Inte|ationac (hrtz'ooi Instituutp vezwangezï door : |e œtrooiraad.
H
In artikpl 18 , tweede ltd, wordt tlartikel *248| venrangen dpor:
artikel 22F , . tweede lid , .
I
In art ikel 19, tweede l1d, vervalt (fgeldzend|gen eny.
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J
M-tikel 20 vervalt .
K
Het opschrif t van paragraaf 6A komt te luâden:
Paragraaf 6A. Voorschrlf ten voor een aanvrage om octrooi p de biLjlrye.œ
horende Nvsc|ijvùw en tekenlngen en het bij|oremde uïttreHel
L
Arttkel 21 wordt gewijzigd als volgt:
1. In de annhef wordt (|artikel 22A tweede lidyl vervangen door:
artikel 22à, derde lid.
2. In onderdeêl 10 wordt na onderdeel al onder wïjzlg Lng van de
aanduiding van de onderdelen b en c in c onderschel|lijk d een
nieuw onderdeel b ingevoegd, .tllidende :
b. de naam, de voornnmn en de woonplaata van de uitvinder , tenztj
deze heeft verklanrd geen prïja te stellen op ven|elding als uitvinder tn het octrooi; .
3 . In onderdeel 20 wordt (fartj-kel 22|: eerste lld, onder cp vez'A|i:mgen door: az'tâ-krel 22A., eerste lid, onder d.
M
Art ikel 22 wordt gewijzigd als volgt:
1. In de annhef wordt qart îkel 22A, tweede li|h vervangen door:
art ikel 22A, derde lïd.
2. In onderdeel 40 wordt (tartikel 22|, eerste lidr onder cp vervangen door: art tkel 22A eerste lid, onder d.
3 . In onderdeel SO wordt (tartikel 27..|., eerste lid, onder dp vervangen door : artikel 22A , eerste lid , onder e .
N
In de aanhef van artikel 23 wordt qartikel 22A, tweede 1.td)) vervangen door: artikel 22A, derde lid.
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Na artikel 23 wordt een nieuw artikel tngevoegd, luidende:
Artskel 23|. Het bij een aanvrage om octrooi behorende uittrdkael
mag ten hoogste |#n fi||ur bevatten en dient:
a. in tweevoud te worden ingedtend en met een donkere onuitwïsb|
i.rlkt getypt of g te zijn op éfn blad duurzaam wit papier van
het f ormaat à4 ( 29 , 7 x 21 c'm ) ;
b . in de Nverlandae taal te zijn gesteld en ten minate 50 woo:rden
en ten hoogste 250 dan wel , lndie.n Net ulttreksel een f immr bevat ,
ten hoogste IK woorden te bevatten .
P
In de aanhef van de artikelen 24 en 25 wordt (çart tkel 228, tweede
lidn vervangen door: artikel 228. derde lïd.
Q
In akrt.i.ltel 26, tweede volzin , A|ordt qhet Bureau vxr de inœatriële
eigendom in de NHerlandse Antillenp vez-vangen qoor: de in az'tikel 59
van de Rlj||rxwet bedoelde bureaus .
R
In artikel 27 , eerste lid , eerste volzin , wordt çfeen aanvrage of
een daarbij behorende beschrijving of tekenl.r:o vez'vangen doorz stukken als bedoeld in paragraaf 6à.
S
Artikel 29 wordt gewijzigd als volgt:
1. In het eerste lid wordt qeen aanvrage om octrooi of een daarbij
behoren|e |schrijving ot' tekening, welke ingevolge de Rijksoctroolwet of dit reglement' voor terinzagel|ging in aanmerking |znnen komenp vervangen door: stukken als bedoeld in paragraaf 6A.
2. In het vierde lid, derde volzln, vervalt (47 bovendien legt de
Octrooiraad een afachrift van laatstbed|lde memorie van grieven ter
inzage voor de andere belangheb|den bïj de besliss tng élenaanga|dehn
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T
In artikel 31: eerste volz in, wordt
behorende besc|ijving of teken tngp
doeld in paraçp'aaf 6A.
U
Al'tikel 3 là wordt gewijzigd als volgt:
1. In het eerste lid eerste volzin, wordt (çeen aanvrage of een
daarbij behorende beschrljving of tekeningp vervangen door: stukken
als bedoeld in paragrmaf 6A.
2 . In het tweede lid wordt ffhet Bureau voor de Industrïële eïgendom
in de Nederlcdse Antillenp vervimgen door: de in at-t|Lkel 59 van de
Rij|xtrooiut bedoelde bureaus .
V
(teen aanvrage of een daarbij
vervangen door: stukken als beNa artikel 3 lR wordt, onder vern|ring van de paragrafen 6C en 69
tot 6D onderscheidenlijk 6E en onder vern|r|g van de art ikelen
3lB en 3lC tot 31H ortderscheïdenlijk 311, een nieuwe paragraaf SC
ingevoegd, luidende:
Paragraaf 6C. Voorschriften inzake o|rooinnnvragen en octrooien
betreff|de micro-org|i|
Artïkel 318. 1. Indien toepassing is gegeven aan artikel 225, tweede l&d, van de Rijks|trooiwet, moet de |schrijving van de uitvinding:
a. de van belanq zijnde gegevens ten aanzten van de kenmerken van
het picro-org|i| bevatten waarover de aanvrager beschtkt;
b. de instelling waarbij: het nn|mor waaronder en de datum waarop
de cultuur van het mïcro-org|i| is gedeponee| vermelden.
2. Bij de aanvrage moet worden overgel|:
a. een verklaring lnhoudende dat de aanvrager onherroe|ltjk toestemming verleent tot het overeenk|tlg artikel 3lF verstre|en van
monstera van de door hem çedeponee|e cultuur van het micro-org|isme;
b. een afschrift van het door de inatell|g, waarbij de cultuur van
het micro-org|l| is gedepon|rd, afgegeven ontvangs|ijs;
een afschrift van de in artikel 31D bedoelde verklar|g.
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3. Het in het eerste lid, onder b, bedoelde nummer en het in het
tweede liG, onder b, bedoelde afschrift kunnen ook worden verstrekt
b |en een termîjn van é|n maand na het indienen van de aanvrage.
At'tikel 3lC. l . Het depot van (nzlturen van micro-orgcimen overeenkomsttg artikel 228 , tweede iid . van de Rilkso|rooiwet kan geschieden bij :
a. een inatelllng dle, in overeenst||ç met artikel 7 van het
Verdrag inzake de tnteaation|e erkelming van het depot van microorganismen ten dlenste van de octrooiverlening (Trb. 1978 ê 90) , de
status van inte|ationale depositris bezit of
b. een door de Octrooira| aangewezen inatell|g.
2. Voor een aanwijzing als bedoeld in het eerste lld, onder b, is
vereist dat de desbetref fende ïnstelling â.n staat en bereid is :
a. culturen van micro-org|i|n onder afgïfte van ee.n ontvangs|wijs in bewaring te nemen en onder |houd van htm eigachawen en
het treffen van toereikende veilighela--txgel| en in over-hstemlng met artïkel 31E: eerste lid, op te slaan; '
b . in overeenst|inç met az-tikel 31F xnsters te verstre|en van
gedexneeMe fiultttren van micro-org|i-n;
c . onvemindeH het onder a en b belxnnlde geœ|meerde cultltreaz van
micro-org|i|n |scha' Plxanw te houden en k|SCà|F k'lxur te stellen door
aarvan monsters te vers|kken, gcxluz'e|e een tijdvak van ten minste
vij f jaar na het tijdstip waarop het laatste verzoek om verstreu|g
van een monster van de desbetref f ende cœaltulu' dxr de Vstelliag werd
ontvangen, en in ieder geval gedurende een tijdv|ç van ten minste 30
jaar na de datum van het depot.
3. Een aanwïlz tng als bedoeld in het eerste lid, onder b, kan worden gedaan voor alle of voor bepaalde aoorten van culturen van microorganls|n.
4. De Octrooïra| tbekt een aanwijzing als bedoeld in het eerste
lid, onder b, in, indien de de|treffende instelling niet meer voldoet aan het tweede lld.
ArtIkeI 31|. Bij een overeenk|stig art ikel 223 van |e Rijksoctrooiwet verricht depot dîent een schriftelijke verklaring van de bewaargever te worden gevoegd, inhoude|e:
a. een ulteenzett ing omtrent de omatandïgh|| al--e de etgenachappen van het micro-org|i|, die van' belang zijn voor het kweken, de opslage de hanterîng en de leven|vatb|heid van het microorganisme;
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b. een aandutdlng v|à de methode waarmee de aan|zigheïd van het
micro-org|i| kan worden vaat|steld;
d. een identificationnnduld|g en: zo mogelijk, de wetenach|lijke beschrijving en de 'goorgestelde taxonomis|e aanduiding van het
mlcro-org|l|.
Artikel 31E. 1. De cultuur van een micro-org|is|, die is gedeponeerd overeenk|stig artikel zzB/tweede lidg van de Rijksoctrooiwet,
dient vanaf de dag van indiening van de den|treffende aanvrage om
octrooi beachikba| te zijn voor het verstre|en van monsters overeenkomskig artikel 3|*, tot de datum waarop vaststaat dat op die aanvrdge geen octrooi verleend wordt, dan wel tot de datum waarop het op
Qie aanyrage verleende octrooi zijn kracht verlïest.
2. Indien de cultuur van een micro-org|i| ophoudt beschîk|xw te
zijn bij de instelling waarbtj de cultuur is o|ealagen, omdat het
mtcro-org|t| nlet meer levensvat|ar is of de instelling om andere
redenen niet in staat is monsters van die cultuur af te geven en de
cultuur nïet is overgedrag| aan een andere instelling als bedoeld in
artikel 3lC, eerste l1d, waarbij zlj toeg|elijk blijft, wordt zij
niettemin aangemerkt als beschil|am te zijn gebleven. indienr binnen
een termljn van drie maanden na de datum waarop de instelltng of de
Octrooirn| het niet meer beschsk|nr zljn van de caltuur ter kennis
heeft gebracht van de bewa|gever daarvan, een nleuw depot van een
cultuur van het desbetreff|| mlcro-org|i| wordt verrlcht en een
afschrift van het door de betrokken instelling afgegeven ontvan||wijs van het nieuwe depot, met aanduiding van het hummer van de octroola|vrage of van het octrooi, aan de Qctrootr-| is to|ezonden.
3. Het tweede lid is van overeenko|tlge toepass|gy indien de instelling waarbij de cultuur is opgeslagen de 'uït|fening van haar
functies ten namzïen van de gedeponee|e cultuo|n van micro-orç|lamen heeft gestnnv+ of niet meer voldoet aan de omsc|tjving in artïkel 3lC, eerste lïd, met dien verstande dat de in het tweede lid bedoplde termijn van drle mnxnaon begint op de datux wnnrnp dat feit is
vermeld in het in arttkel 38 hoaaolde blad.
4. Ieder nieuw depot als bedoeld in het twooao liG dient te ziln
vergezeld van een door de bewaargev| ondert|onao vomkl aring |at ds
opnteuw çedeponee|e cultuur van het mlcro-org|i| gelijk is aan de
oorspéo|elijk gedeponee|e.
5. Indien zïch een feit als bedoeld in Net derde lid voordoet, doet
de Octrooirn| hiervan zo spoedlg mogelijk nededeling in |et in artikel 38 bedoelde blad.
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Artikel 3 lF. 1. Een ieder die op grond van art ikel 28à van de
Rij|octrooïwet het recht heeft tot kennisnem|g vau |e in' dat artikel bedoelde stukken met betrokkn'ng tot een aanvrage om octrool of
een octrooiz kan verzoeken om afgifte van een monster van een over-'
eenkomstig art tkel 228, tweede lid, van de Rijkaoc|ooiwet gedeponeerde caltuur van een micro-orga|| waarop die aanvrage of dat octrooi betrekking heeft.
2. Het verzoek dient te worden gericht aan de octroolr|d door mtddel van een door de octrooira| vastg|teld formulier. Het dient vergezeld te gaan van een ac|iftelijke verklaring van de verzoeker, dat
hij zich er jegens de aanvrager of de houder van het octrool toe verplicht de gedeponeer| cultuur of een daarvan afgeletde cultuur, tot
de datum waarop vaatstaat dat op de o|rooinanv|| geen octrooi verleend wordt dan wel, indlen octrool is veileend, zolang dit van
kracht is:
a. niet aan derden ter beschikk|g te stellen;
b. alleen voor proefnem|gen te gebru tken, tenzij de verzoeke: de
cultuur gebruikt als houder van een overeenk|stig artikel 34 of 348
van de Rijksoctrooi|t ontstane licentïe, dan *e1 als gerecàti|e &ngevolge artikel 34A van dïe rijkswet.
3. De aanvrager om octrooi kan, tot de datum waarop de aanvrage
overeenko|tig art ikel 22C van de Rijkso|oi|t ter inzage wordt
geleçd ofp indien dit eerder plaatsv|dt, tot de datum van
making van de aanvrage overeenko|tig art ikel 25 van dïe rijkswet, de
Octrooira| op een daartoe door de raad v|tgeateld for|ll ier mede|elen dat tot de datum waarop octrooi wordt verleend of tot de datu|,
waarop vaststaat dat op de octrooi|vra| geen octrooi verleend
wordt, de afgifte overeenko|tig het eerate lid van monsters van de
door hem gedeponee|e cultuur van een mtcro-org|i|, alleen kan geschieden aan een door de verzoeker aangewezen des|xna tge. 'ne in het
tweede lid, tweede volzin. bedoelde verklarîng dient in dat geval
door de desbet|ffende des|tndige te worden medeonde|ek|d.
4. Aàs deskundige kan worden aangewez|:
a. iedere natuurlijke persoon ten aanzien van wie de verzoeker bïj
de indiening van het verzoek aantoont dat de aanvrager van het octrooi heeft ingesterd met zijn a|wijzing;
b. iedere natultz-lijke persoon die door de Voorzitter van de Octrootraad als deskundige wordt erkend.
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5. Onder afçeleide cultuur wordt voor de toepassing van het tweede
lid verstaan iedere cultuur die nog die kenmerken van de gedepon ||mde
cultuur bezit welke essentieel ziln voor de toepassing van de uitvinding. De verpli|tïngen, bedoeld dn het tweede lid, vo.rmen geen beletsel voor het deponeren van een afgelelde |lltuur, noodz|elijk
voor een octrootverl||g|r|||e.
6. De Octtooirn| zendt het verzoek aan de i|telllng. Daarbij verseàdt de raad of een octrooia|vrage: die een vermelding bevat van
het depot van het micro-org|i|, is ingedlend en of de verzeeker
recht heeft op de afgifte van een monster van dat micro-org|ï|.
Aan de aunvrager of aan de houder van het octrooi zendt de Octrooiraad een afschrift van het verzoek.
ArtA-kol 31G. Indten het depotr bedoeld te de artikelen 3lC, eerste
lid, en :lZ, tweede lid, is geschied over|nk|tig het in artikel
3lCy eerste lid: onder al bedoel|e verdrag, zijn in geval van strijdigheid van de bepalingen van deze paragraaf met dat verdrag, de bepaltngen van dat verdrag doorslag|v|d.
In arttkel 3 IH (nieuw), vierde lid: tweede volztn. wordt (fnn-morp
vervangen door: publîkatï||r.
Paragraaf 8 velwalt .
ï
Het opschrlft van paragraaf 9 komt te' lutden:
P'Rragraaf 9. Inzage in het octrooiregtster en op een octreoi of een
aanvrage om octrooi betrekkâng hohh-nae atukken en verst|ing van
tlïlichtlngen en uittr|ela
Art lkel 34 wordt gewljzigd als volgt:
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1. Het eerste lid wordt vervangen door)
1. Het octroo iregister en de.op een aanvrage om octrooi of octrooi
betrekking holaèw.reo sttGkem ala lxxdtyeld in arttkel 28A van de Rijksoctrooiwet ||nnen door een ieder die op grond van dat artikel gerlchtigd is daarvan kennis te neoen, kosteloos worden ingezien.
2. In Net tweede lid wordt (fuit Net openhnve gedeelte van die régisters worden aan een ioder op zijn verzoekp vervangen door: àan
personen als bedoeld in het eerste lid wordén op daartee strekkend
verzoek uit het octroo tregister almw|| met betrekkînç tot de in het
eerste lid bedoelde stukken.
3. Het derde lid komt te luiden:
3. Aan personen ala bedoeld in het eerste lid worden op a'nmm+oe
strekkend verzoek uit het octrooir|ist| alamede met betrekking tot
de in het eerate lid bedoelde stukken gewa|rkte uittr|els verstrekt tegen betaling van een bedrag van f 12 voor iedere nnnvrage om
octrooi en ieder octrooi waarop het verlangde uittreksel betrekklng
heeft.
M
In artikel 35 wordt qEen in de Nederlan|e taal gestelde beschrijving ena vervangen door: De in de Nederlan|e taal gestelde tekst van
de beschrijv ing en het ulttre|el, alsmede de.
BB
Art ikel 36 wordt gewijzigd aâs volgt:
1. In het eerste lid wordt (fmet bijbehor|de beachzijv|g en tekei
n ngen: vervangen door ëmet de bijbeho|nde beschrigv|g en tekeningen en het btj|horende uitt|kselv en vervalt (tals--a- indien de
F'
|schrijving oorspro|eltgk in een buitenlan|e taal gestelde tekst
werd ingediend, van een exemplaar van deze beschrijv|gn.
2. Het tweede lid vervalt onder vern|ring van het derde lld tot
tweede lid.
3. In het tweede lid (nieuw) wordt (lde art ikelen 29P enp vervangen
cioor: artikel.
CC
àrtikel 36A vervalt.
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DD
In art ikel 368, eerste lid, vervalt ç(, al smede van de naam van de
uitvlnder, indien tot vermeldîng daarvan is bealoten|.
In artikel 36C word't |IA|I het Bureau voor de Industriële eigendom
in de Nederlan|e Knttllen| vervangen door: Aan de in artikel 59 v|:
de Rijks|trooïwet bedoelde bureaus.
FF
Artikel 36D wordt gewijzigd als volgt:
1. Het eerste kid vervalt, onder vernummer kng van het tweede en
derde lid tot eerste en tweede lid.
2. Het eerste lid (nieuw) komt te luiden:
1. Met tnachtnem|g van het in art ikel 28: van de Rij|octrooàwet
bepaalde: worden aan een ieder, op een daartoe strekkend verzeek
waarbij wordt aangegeven op welke aânvrage om octz|oï of welk octrooi
en welke stukken dat veraoek betrekklng heeft: tegen betallng van een
door de Octrootra| veor elk Moov verstrekk|g in nnn|-rking kom-na
soort afscNrift te bepalen bedrag van ten hoogate f 2 per bladzijde,
afsc|iften verstrekt van in dat art Lkel bedoelde stukken.
œ
In art ikel 36| wordt (|artïkel 36D, tweede 11d>) vervangen door;
artikel 36D, eerste l|d.
Artikel 39 wordt verv|tgen door:
Arta-k|l 39. 1. In het blad ëDe Indu|rtële sigendomp worden, hebnlve de in de Rijksoctr|iwet en dit regl-|-nt voorgea|even b*10- >'''ktngenr gegevens bekend ten nnnRien van stukken waxrvnn een
ieder op grond van het de in art îkel 28A, eerste l&d, van de
Rijks|trooiwet gerechtigd is kennis te nemen en waarvan
naar het oordeel van de Octroo iraad nodig ja voor een duïâelijk overzicht van al hetgeen geschiedt ten aanzien van aanvragen om octrooi
en octrooien daaronGer begTePen Kuropese octrooien.
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2. De octrooir|d doet in het blad (4De Industriële Eigendom: voorts
die gegevens vermelden, welke naar zijn oor|oel met het oog op een zo
doeltreffend mogelijke voorlicht tng van het publiek omtrent ondetwerpen betreff|de de octrooiverl||g daarvoor in aan|-rking komen.
3. In het blad ((De ln|stri|le Eigendom: of het daarbij behorep|e
Bijblad worden tevens vermeld insc|ijving| en doorhaltn| in het
register van octrooig||tlgd| als bedoeld in art tkel 3 van het octrooigema|tigd|-r|l|t (stb. 1968, s9s).
Het opschrift v|l hoofdstuk V komt te luiden; àanvragen, lnged|end
bij bureaua voor de industriïle eigendom in de Ne|erlan|e Anttllen
en Aruba
Artikel 50 komt te luiden:
Artîkol 50. àanvragen om octrooi, |ngedlend bij een buroan voor de
industriële elgendom als bedoeld in artlkel 59 van de Rijksoctr|lwet, worden na ontvangst bij de Octrooira| ingeschrev| tn het octrooïregist|.
Artikel 52 komt te luiden:
Artikel 52. Het tijdstip van lndiening van een stuk |treffende een
aanvrage om octrooi bij een bureau voor de industrïïle eigendom als
bedoeld in artikel 59 van de Rljks|trooiwet geldt als tijdstip van
indlening bll de Octrooiraad.
LL
De bij het Octrooiregl|nt behorende bijlage wordt als volgt qewljzigd:
1. rn de artikelen 3 en 5 wordt |tf 10)) telkens vervangen doörz
f 225.
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2. Artikel 1| eerste volzln, komt te luiden:
àan de desk|dige, bedoeld in artikel 1, wordt een vacatiegeld toegelegd tot een bedrag van ten hoogste f 225 voor elke uoor hem behandelde octrooia|vrage of elk behandeld octroot, waarvoor hïj als zodanig is benoemd.
A|FZr. IT
Dit beslutt treedt in werking op een bij konsnklijk besluit te bepalen tïjdstip.
Lasten en bevelen dat dit beslult met de annrbij behorende nota van
toelicht|g in het Staatsbl|, |et Pablicati|l| van de N|erlnna'me
Antillen, al' ''e in het àt|ondtg|g|l| van Araba zal wordeu geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezondeh aan de Raad van
S|ate van het Koninkrtjk.
îs-|rave|age, 25 septemhor 1990
De St|tssecret|is van Economis|e Zakenr
P . Blalelxnn
Beatrix
iitgegeven de zestiende oktober 1990
De Minister van Justitie,
E. H. H- Htrsch Ra'Ilin
l saatsteltjk gewïjzlgd blj Konïnklijk besluit
van la augastus 1982, stb. sl9.
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JA VM Dclœr|
M>
Met het onderhavîge besluit wordt in de eerste plaats een aantal
wijziging| in het Octrooiregl|t aangebra|t. die nodïg zijn tn
verband met de uitvoering van bepaà ingen van de Rljkso|rooiwet dte
bij de laatste wijzlgtnç van die wet (Stb. :9|7, 316) ztjn tngevoqrd
of gewijzigd.
Deze wijzig|gen houden in de eerste plaats vemhnna' met de uitbreidtng van de tnformatie die de nanvraag om octrool moet bevatten. Ingevolge art|kel 22A van de Rlj|octrooiwet dient thnnm in de aanvraag
de naam en woonplaats van de uitv inder te worûen verm-ld tenzij deze
heeft verklnnma op zndnnige vermelatng geen prijs te stelleny en mo|t
bij de aanvrage een utttreksel wondon gevoegd. Daarnnnnt noopten het
nieuwe arttkel 28à, waarin de o heid van de btj de Octrooïrn|
aanwezige op aanvragen om octrooi of op octrooien betrekking hohhonde
stukken wordt geregeldr en de dam vmoe samenhange| wïjziging| vqn
de Rij|octrooiwet, tot nanpassing van de art ikelen over de regtsters, de tnzage Aonr in en de verstrekk|g van sc|iftelïjke inlichtingen en van afschrift| en de terinz|elegg|g van stukken. Voorts
Wordt met het onde|avige besluit uitvoertng gegeven ann artikel 228:
tweede lid, van de Rïjksoctrooiwet, dat handelt over nanvragen om oetrooï met betrekking tot micro-org|ls|.
Door de genoerde wijziging van de Rijksoctrooiwet diende tevens een
groot aantal artikelve|ijzing| te worden aangepast.
In de tweede plaats zijn, los van de jongste wtjziging van de
Rij|octrooiwet, enige wijziging| nnngeb|nht die verh-na houden Met
de adm |àstratieve gang van zaken bij de behandel|g van octrooia|vragen. Zo is de reitelijke wtjze waarop nieuwheldson|rzo| als
bedoeld in art tkel 221 van de Rij|octrooiwet womann verricht, aaaleiding geweest voor een aanpassing van de tarieven voor dergelijke
'anderzoeken. Voorta zijn de voorsc|iften omtrent de publikatïe van
het blad ((De Ind|trîële Eigendom: vereenvo|i|.
Tevens zljn bij deze gelege|eid de artikelen van Net reglom-nt,
waarln nog enkel werd verwezen naar het Bureau voor de |dustriële
eigendom in . de Nederlan|e Antillen, aangepaat aan het bij rijkswet
v an 12 decnmhor 1985 (Stb. 660) gewijzigde artikel 59 van de Rijkaoctrooiwêt, waarbij in dat artikel ook het in Anahm ingestelde Bureau
voor de îndustràële eigendom werd aangewezen als bureau waarbij de
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inwoners van dat land aanvragen om octrooi kunnen A'nax'enen (Art ikel
1, onderdelen Q, er DE, 11, JJ en KK). Ten slotte zïjn de in de bijlage van het reglement geregel|e vergoedin|n voor getuigen en deskundlgèn herzien.
Het onderhavige besluit bevat geen bepal tuçea ter uitvoering van
hoofdstuk IIB van de wet van 29 me1 1987 (Stb. 316). Genoemd hoofdstuk întro|ucee| de mogelij|eid om een verleend octrool te beperken. Besloten is de inwerklngstelling van dit hoofdstuk voorshands
niet te bevorde|n. De redea hiervoor is dat de behandel|g van verzoeken om beperking van een verleend octrooi een nieuwe subst|tiële
taak voor de Octrooira| met zich brengt, terwàjl de géwijzigde omstandighed| er julst toe nopen de bestaapde taken van de octrooira|
ter dlsdussie te stellen.
Rnkele recente ontwskknl|g|, met name de teragloop van het aantal
'aanvra4en om een Nederlands octrooi, leiden ertoe dat het draagvlak
voor een Octroolra| met een hoogwaar|ge tonhniscNe bezettlng vermindert. Deze ontwikkel ing is geschetst in een brief van de toenmalige Staatase|et|ïs van Econ|is|e zaken A. J. Zvenhuis van 18 auAstus 1988 aan de weede Kar tKœ|e|lkHo 11 1987/88 ê 19 534 , nr .
12 ) . In deze brief is tevens aaxegeven |t deze ontwsllolug noopt
tot het onderzoeken van de xgelij|ed| van een herztenug van het
stelsel varl o|rxiverlen|gr waarbij minder dan thans het gev| is
er l'nhoudelijke bœyorûelug van oe|innnvrvn z| plaatw|d|.
Thans ia een wetwxrstel dat zal voonien in een sterk ver-vou|gde octrooiverl|ugorocere in een vergevoMe| stlxlitlm. Onder deze
|stnna|'eeen zou het kan k.rac.l;t woMon van de in hoofdàtuk 115 vervatte xgelijueid om octrooien te beperken |n wel zeer onlogische
stap zijn.
œ de |l|grij|te van de wijzig|gem worût hieronder nader ingegqan .
2 . eid
Artikel 28A van de Rijks|trooiwet bevat thaus een regel ing die beantwoordt aan de huidige inzichten omtrent openba|heid van onder
overheidsorg|| berustende stukken. Een groot aantal bepalingen van
het Qctrooiregl|nt, die Niermee verband houden, behoefde aanpassiag
aan de nieuwe regelïng.
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De Octrooiraad houdt eem geauto|tis|rd bestand bïj àet octrooï#'
register, waar in gegevena betreffende octr|ïen en xnnvrag| om octrooien worden inges|reven. Bovendi| zal daarin de tekst van het
bij de aanvrage te voegen ulttreksel int|roal worden opgen|n.
Daarna|t v|ïden in het octroo|egister de andere ingevplge de Rïjksoctrooiwet en het octrootr|lo|nt ambtsh|ve of op verzoek te verrichten lns|rljvin| pàaats. Ten slotte wordt in dit regïster nxntekening gedaan van de in artikel IGB van het regl|t bedoelde t'elten.
Het bepnnl de in de art|elen 15 en l6C omtrent Net regïster van
stukken is ve|allen. Van een overs|ïjv ing van stakken zoals het
oude art kkel 16C bepa|de, was geen sprake meer. In feite gtng het
hierbij niet om een r|ister, maar om de archiver|g van de bij de
|trooïra| berusten| op een aanvraag om octrooï of een octrooi betrekking hebbende stukken. Nagenoeg al deze stukken vallpn thahs
rechtstr| onder de werking van artikel 28A van de Rijkso||iwet.
Dnnrhïj is nlet van belang of ztj al dan ntet in een register zijn
opgeno|n. In verband hïermee konden ook de a|n'kol| 16D en 20 worden geschr|t. Uiterna| zullen de stnkkon wel op oen zaamn|ge wijze
door de octrooir| gear|lve|d moeten worden dat een goede uïtvoertng van het gen|-|o art|kel 2|A is verzeka|.
Voorts zijn ook de artikel| 34 en 36D, die bepal ingea bevatten inzake de wijze van inzage in het octroo |egister, de verstre||g van
gegevens dnn||lt en van afs|rift| en uïttr|sels van op octr|snnnvragen en octrooi| be ' g hohhoude stnkkon die bij de OctrooïP
raad beruaten in over|stn||'ng gebrâcht pet het beginsel neergelegd in arttkel 28A van de Rijks|trooi|t. Het octroo|egist| en de '
op een aanvrage om octrooi df op een octrooi |trokkn'rg hohhonao
stukken ltnnen op aanvraag door een ieder, die op grond van artikel
28A van de Rïjksoctroùlwet daartoe gere|ttgd is, kostelooa worden
|gezien. Bovendi| worden aan een ieâer op verzoek en tegen betal îng
uit het regiater dan wel r|t betrekk kng tot de bedoelde skukken
schrit'telijke inlicht|gen of gewnn v|orkte uittr|els verstr|. De
in art ikel 36D van Net regln|nt opgeno| |elij|eid tot Net verstrekken van afschr|t| is verruimd in die ztn, dat deze thnnr geldt
voor alle op een aanvraaè om octrooi of een octrooi betr hebbende stnkk|n waarvan ingevol| artikel 2aâ van de Rijksoc||iwet
kan woraon kennis genomen. Met het oog op een zo dool|tig |eltjke
behandel|g van d||treff|de verz|kon door de octrooir|, dïent
de verzo|er aan te geven op welke aanvraag om octrooi of welk octrooi en welke stukken het verzoek |trekkl'ng heeft.
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3. EICEXP'O '
Ingevolge art ikel 228, eerste lid, van de Rljksoctr|iwet poet de
beschrijv|g van de uitvinding onder meer van znaanige nxra ziln, dat
de uitvinding door een deskandîge aan de hand van' d&e beschrijv ing
kan worGen toegepast. Btj een uitvînding met be: mwkking tot het gebruik van een mtcro-org|i| zal het veelal nlet mogelijk zijn om
aan die eis te voldoen. Het tweede lld van artikel 228 htnanlt dat
als het micro-org|| niet o to|nmkon.|jk is de beschrij#
v ing niettemin wordt geacht aan dle eis te vol|oen, tndien een cu1tuur van het micro-org|l| ulterlijk op de dag van lndiening van de
aanvrage is gedepone|d en voorts wordt volannn a|n voorac|tft| inzake i|entifi|tie en beachn'|n|| van het miaro-org|l|.
Ter uitvoering van ond-r meer het tweede lid van artikel 228 is in
de nieuwe paragraaf 6C in een regelkng voorzien. Bij de uitwerkk|g
van deze regeling h|hhon de op Net depot van mlcro-org|i|n betrekkkng hohhonao bepaltngen van het Verarac van inzake de ïnternatton|e erkenning van het depot van mlcro-org|l'|n ten dienste
van de octr|iverlona'ng (Trb. 1978, 90) en het dxarhlj horende uttvoeringsr|l|nt en van het uitvoer|gs|lo-nt btj het Earopees
Octroo&ver|g (Trb. 1975, 108 en 1976, 101), zoals onder meer gewijzigd bij Besluit van 3Q november 1979 (Trb. 1981: 213), in belangrïjke mat. als voo'' 14 gediend.
De elaen van identifi|tie zijn |n de nteuwe artikelen 3 IB en 3 In
neergelegd in de vorm van eisen waaraan bij het a'na|eùen van de aanvraag en bij het verrichten van het depot moet worden voldnan. In de
beschrljv ing van de uitv tnding dient de aanvrager de van belang zijnde gegevena ten aanzien van de .kenmerken van het miaro-org|i|
waarlver hïj beschikt, weer te geven alsmede de |tell|g wnnrhij en
het nu|rer waaronder de cultuur van het micro-org|x'| is gedeponeerd te vermelden. Dxnvnnx=t moet bij Net verrlchten van het depot
de voor het beheer en de opslag van de cultuur van het micro-or|isme van belang ztjnde înformatie worden verstrekt. Voorts moet dmmrhij
een identifi|tlonnna.|t|g en. tndlen deze voorhnnaon zïjn, de wetenscha|lijke beschrtjv ing en de taxonomia|e aanduiding van het
micro-org|is| worden aangegev|.
In de art îkelen 3lC: 31| en 31F van het reglement zijn de eisen inzake beachx'k|nrhe| ultgewerkt. Deze regel tag beœogt &n hoofaexmk te
bewer|telligen dat derden in voldoende mate toegang kunnen krijgen
tot de vinding, ten einde annrop zelf verder onderzoek te verrïchten,
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zonder evenwel het belang van de aanvrager of houder van het octrooi
ten aanzien van zijn vindin: te schaden.
In art ikel 3lC, eerste li|, wondnn de ||tellin| aangowo-en waarbij het depot moet plaatsv Lnden. Naast de in dat artikel aapgewezen
ïnstell|g|, die in het kader van het eerdergen- * verdrag van
Rnoaapest de status van ïnternatio|e depoaitar| bezltten, ||nnen
door de Octrooira| andere i|telltngen ala deposàt|is worden aangewezen. Dit is van belang als een micro-org|i| niet kan wora-n ingepast in de coàlectiea van e|stgon--''-e instelling| of in verhnnd
met veàlighei|ov||g| of tenbnische belemmerin| nlet napr het
buitenland kan worden overg|-ht. In de oude sïtuatie was r--=- op
grond van de jurispru|tie van de Afdeling van van de ùctrooiraad (Bijblad I.E. 1974, nr. 31, bla. 122) een aantal instellingen door de Voœrzitter van de Octroo traad erpona als ïnst|llkœg|
waarbij depota van micro-orgnna'|n |tnnen plaatsv inden.
Het tweede àid van art tkel 31C bevat de verelsten wnxrxxn ' een instelling moet voldoen om voor een aanwijzing door de octrootra| in
aanmerktng te knmon.
Ingevolge het nieuwe artikel 3 IF: eerste lïo: kan een ieder; die op
grond van azûi:iztel 2% van de Rijuo|rooi|t gerechtigd &s tot kennisnœning van stulr.kœl, a| |e œtrcyoivn| venlxltœl om toegang te
krïlgen tot de cultuur van het micro-ozwi|. de toegang wozût
verschaft door de afgïfte van een monater van het mlcro-o
door de tnatelling waarbij de cultuur daarvan is gedepon|. De verzoeker moet daarbij wel, ter wnnrhnrg|g van de toeko|tige of bestaande rechten van de aanvrager of houder van Net octrooi, een aantal verplicht tngen op zich nemen. |olang op de octreota|vr|e nog
nlet &s beslist en zolang een verleend octrooi van k.racht is, mag de
verzoeker het aan Nem ter b'eschikk|g gestelde monster van de gedeponeerde cultuur, dan wel een daarvan door hem afgeleide cultuur, nàet
aan derden ter beachikk|g stellen en alleen voor proefn|3'ng| gebruiken. Deze ve|lichtingen staan evenwel niet in de weg aan het
door de verzoeker verrlchten van een depot van een door hem van het
monster afgeleide caltuur van een micro-org|| |||, noodz|elijk voor
een octrooiverl||g|r||e.
Ter |ake van de opslag van mïcro-org|i|n en de verstrekk|g van
monsters daarvan zal de betrokken Lnstelling aan de ver van
dat organiame onderw|eld|ijk degene die om de afgifte van een monster daarvan heeft verzocht, de bij die instell îng geb|xsk|ijke vergoeding voor de daaraan verbonden kosten in reke|ing |tnnen brengen.
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De aanvrager om octrooi kan, ten einde mogelijke inbreuk op aijn
rechten Qoor misbraik of onoordeel||g g-hnlik te voorkomen, inGien
hij dat wenat: tot de datum waarop de aanvrage ter tnzage wordt gelegd of, indten dat eerder plaatsv|t, tot de datum van openhnn mwR-.
king van de aanvrage, bepalen dat het monster alleen msg worden afgegeven aan een door de verzoeker aangewezen deak|dige. |en dergelijke deskundige kan aijn een natu|lijke persoon met wiens aanwijzing als deskundige de aanvrager heeft ingestemG, hetgeen door de
verzoeker dient te worden a|getoond, dan wel een natu|lijke persoon
dle door de Voorzitter van de ûctrooira| als zodanig wordt erkend.
Om de in artikel 3lF bedoelde toeg|elij|eid te Zlnnen realiseren, bennnlt art ikel 31E, eerste ltd, dat de cultuur van het microorganl'|wo vaùaf het moment van de indloning van de octrooi-a|vr|,
totdat vaststaat dat op dïe aanvrage geen octrooi wordt verleend, dan
wel totdat het verleende octrooi zijn kracht verliest: beschsk|nw
moet zijn voor de verst|kkn'ng van monsters.
De leden 2, 3 en 4 van art tkel 31| bevatten voorta een regeling dâe
inhoudt dat, indien de beschikba|held van het micrp-orga|| wordt
onderbrok| of zelfa geheel vervalty aan de eia van besch|'k|xvhel|
niettemtn wordt geacht te zijn volaxan indien de aanvrager of de
houder van het octreoi blnnen een bepaalde to|mijn e.n nieuw dapot
verricht en aan een aantal andere eisen met betrekking tot dat nïeuwe
depot voldoet. Deze regeling is van over|nk|ttge toepassing als de
instelling waarbij de cultuur is gedeponee| niet meer aan de in art tkel 31Cs eerste lid, bedoelde kwaI lfïcatie voldoet.
Het tijdig verrichten van het nieuwe depot en het voldoen aan de
daarbij gestelde eisen ja van cructaal belang, omGat anders op de
desbetreff|de aanvrage geen octrooi zal kannen womaon verleend dan
wel het rrcdz verleende octrooi op grond van ar:1ke1 51, eerste lïd,
nnnhef en onder b, nietig kan worden verklnama. Met het oog hierop
bevat art ikel 31|, tweede en derde lid, een voorzien|g wnnrdoor de
desbetreff||e termijn ter zake van het indienen van een nieuw depot
pas beçtnt wanneer de aanvrager of houder van het octrooi op de hoogte is of kan zljn van het niet meer beschsk|nr zijn van de door hem
gedeponeer| cultuur van een micro-or|i|.
4. Tarievea ni--m-|a-n|-|
Artikel 1, onder|eel G, bevat een belan|ijke wijzigïng van het tarief voor het aanvragen van een nieuwNeï|on|rz|k van înter|tionaal type. Zo'n onderzoek kan worden aangevr| bij de octrooira|,
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maar Net wordt uitgevoerd door het Europees octroo tbureau. Het tarief
voor een dergeltjke aanvraag waa vast|steld op f 1200. De kosten die
door het Europees Octrooib|eau aan de octrooira| per onaomxoek in
rekening woroen gebracht, liggen echter nan|ïe|ijk Noger. Het verschil werd g|Gragen door |e Octrooi||. voor deze bevoordel|g van
de aanvrager is geen redelijke grond aan te voeren. Tœx|œ niet waar
aanvraçers die rechtst| bij het Europeea Octroo||||. een nieuwheàGson|z| aanvragen f 2*00 dienen te betaleu. noor de wijziging
in onderdeel G, waarbij het tarief voor het aanvragen van eeu nieuwhei|onderzo| van |te|tionnal type op f 2400 is vastg|st|d
wordt deze aituatie retgetmue.
Artikel 1, onderrl-l G, bevat voort, een amlvullDw op de bepœllngen Tnet betrelçkiw tot tezazeœtng van lwu|wxul-n . Nan-t Net lwr-llle
in |ikel l8A van het regl-nt bepaalt artael k7p vijfde lid.
thans dat de ter zake van nieuwhei|ondvz--n be+o-ltle hgwavvqzpm
eveneens worden te-ruota|d A'nac'en b|lameu (àe in at'tjxel 22: zeven# .e
de lid, van de Rijksoct|oiwet hoanolda termijn het resultaat wordt
overgelegd van een r--=- eerâer door het Eurepees octroos||||) of de
Octrooir| op een overeenko|tige octrooia|v|| ingesteld onderzoek naar de atand van de technïek.
5. erlng
Het onderhavige besluit bevat merendeela wïjztgtng| van het octrooiregl|nt, die noodznlol ijk zijn in ve|nd met de laatste wijziging (Stb. 1987,. 316) van de Rij|octrooiwet. Naar verwacht|g zullen met name de verruDa|e open|nmhel||g| van die wet leiden
tot een geringe lastenver|||g voor de Octrooira|. Voor beàanghebbenden treedt een zekere lastenverzw||g op ten gevolge van de in
het onderhavige besluit opgenopen eiaen, waaraan ter zake van het indienen VaD aanvraçen Om ôctroDi Xoet Worden Volaxnn
Daarnaaat zijn entge bepalingen gewtjzigd die bett'ekkog jobben op
de aœuïa|atieve gang van zaken bij de |hanruling van octr|ïaanvragen. Hïemzit vloeit met nu een fjzxc.tële lastenver||g vxrt
enerzijda vxr belan|mwn| in voevmd lïet de verhlxglw van het
dat is verseuàdi| ter zake van de ândïening van een verzoekschrift tot het doea onderwezwn van een amwr'œ.:le aan een nieueeidsonderzoek van intmationœ type: anderzijœ voor de (kitrooimM in
verband met de verhoging van de vergo|ngen veor getuigen en dsskœndigen.
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Het besluit is getoetst aan de A|wilzingen ïazake te|tghouden|eid
met regelgev|g (Stcrt. 1964, 232) en ontmoet uit dlen hoofde geen
bezwaar.
6. hrt|-kols|j| toelicht|g
Artikel 1. onderdeel à
In art ikel 18: vierde lid: van de' Rijkso|rooiwet worden de Gctrooiraad en zijn afdel ingen aangeupzen als tot de uitvoering van de
in regel 99 van het bij het Europees Octrooiver|g (Trb. 1975: 108
en 1976, 101) behorende ultvoer|çsregle-nt h-anolde rogatoire commissies bevoegde inst|tàes. Door de on|r|vige wijzigtng wor|t bereikt dat: voorzover deze wer|xnmheid lan de octrooir| is opg-amagen, daarvoor een bijzondere afdel ing wordt sn|nçesteld.
Artikel 1. onderdeel E
Ult art ikel l6B, eerste lid, blijkt niet duidelilk of ook van de
terinzagelegg|g van de aanvraag aantek|ing moet worann goannn in
het octrooir|tster. omdat de Rljka|trooiwet in een anntnl art ikelen
aan het feit van die teri|zagel|g|g gevolgen verbA'nat (zie bijvoorbeeld de artikelen 22E, eerste lid, onder al 22|, eerste lid en 28A,
eerste 1&d): is het gewenst om zulks uitdru|elijk voor te achrijven.
De aantek|ing in het regïster van de terinzagel|g|g van andere
stukken is niet meer nedig nu in de Rijka|trooiwet, met het oog op
het nieuwe artikel 28A van die wet, de bepalingen die op die terinzagelegçlng betrekklng àadden, zijn geschrapt (zle hierover blndMijde
15 van de memorie van toelicht|g bij de wet tot wijzig Lng van de
Rijkso|rooi|t, Knmorstuk|n 11 1984/85, 19 131 (R 1295), nr. 3).
Alleen art tkel 438 van de wet bevat thans nog een bepal ing omtrent de
terinzagel|ing van ingeGien|e vertal ingen van de concluaies vervat
in de publicatie van Europese o|rooiannvrag|. In art |1 36, tweede
lid (nleuw): van het Octrooir|l|t is Nlervoor een voorzien|g getroffen. Van de indiening van deze vertal ingea worut ingevolge l6B:
eérste lid, onder b, aantek|ing goannn in het regtgter.
Art tkel 1. onderdeel G
Voor een toelt|ting op dlt onderdeel zij verwezen naar paragrxaf 4
van deze nota van t|lichting.
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Artikel :, onderdeel I
Naast bet jurldïache begrip betalingen is, mede |n het licht van |e
artikelen 21 en 21a van de Rijkso|rooiwet, het begrip geldzend|g|
overbodlg.
Artikel 1. onderdeel O
In het nieuwe artïkel 23A ztjn de vo|oorschriften neergel|.
waaraan het bij een aanvrage om octrooi te voegen uittreksel dient te
voldoen. Met het oog op de duideltj|eld en de verwerking in het octrooir|ister woo|on in de onderdelen a en b van dit artikel gronxen
gestelo mnn de omvang van het uittre|el. Het uittreksel mag voorts
niet meer dan êén figuur bevatten. Het ligt voor |e hand dat dit
veelal de voor de v indkng meeat repres|tatieve'tekenn'ng |al zïjn.
Artikel 1, onderdeel V
Zoals in paragraaf 3 is vermeld: hohhon de op het depot van microorganiamen betrekk ing hohhonde bepal |ngen van het verdrag van Rnodxpest en het dnnrhlj horende uitvoerïngsregle|t en van het |itvoeringsregl|t bij het Europees Qctrooiv|g |n belan|ijke mate
als voorbeeld gedïend bïj de vormgev iug en formuler|g van de in de
nieuwe paragrnnf 6c opgenomen regeling.
Moor een toelicht|g op de art ikelen van deze paragraaf zij mede
verwezen naar paragraaf 3 van deze nota van toellcht iug.
In Artikel 318 zijn de eisen neergelegd waaraau de aanvraag om octrooi met betrekking tot een micro-org|i| moet voldoen. Art kkel
225 van de Rilksoctrooiwet verlangt, in arwljk|nç van de tot duaverre
bij de Octrooira| bestaande praktijk, dat de cultuur van het mïcroorganisme utterlijk op de dag van indiening van de nnnvrage is gedeponeerd. Een met regel 28, tweede lld. van het Uitvoer|gsregl|nt
bij het Europeea Qctrooiver|| vergelljkb|e honnl ing is dan ook
achterweçe gelaten. In die regel wordt namelijk bepaald dat de gegevens met betrekking tot de instell Lng waarbij en het nu|wer wnnmander
de cultuur van het micro-org|i|e is gede|neerd ook op een later
tijdstàp k||en worden ingediend. Het is echter donkhaar dat op de
dag van |ndiening van de aanvrage het num|-r waaronder de cultuur van
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Net micro-org|i| zal worden opgeslagen en het door de depoalt|is
af te geven ontvangs|ijs nog nlet beschn'khm| zljn. Deze gegevens
|lnnen daarom ingevolge het derde lid van dit artlkel ook blnnen een
termtjn van 4|n maand na het lndienen van de aanvrage worden verstrekt.
De in artikel 3lC, tweede lid, onder a en b, opgenomen vereisten
beogen met name de beachikba|heid van gedeponeer| culturen van micro-organi|n te w-nrhnrg|. Door onderdeel c van dit artikellid
wordt daare|ven bere Lkt dat de door de Gctroo traad aa|*.*-| instell îngen de bij hen gedeponee|e culturen voor een zelfde tàjdvak
als ingevolge art ||eI 9 van het eerdergen|'- Verdrag van st
voor de in het kader van dat verdrag erkende instelling| geldt: zullen bewaren.
Indien een betrokken instelling niet langer voldoet aan de ingevolge het tw--n- lld van dit art îkel voor haar gelaonao veretaten, moet
de aanwijzing op grond van het vlerde lid door de Gctroo |raad worûen
ingetro|en.
Btj de in artlkol 315 bedoelde eigenscha|n vau het micro-or|isme moet met name ook gedacht ùorden aan dle etgenacha|n, die als
zodanig dan wel in bepaalde omstandigh|| een gevaar voor de gezondheio of het mllieu kunnen opleveren.
De leden 2 en 3 van artskol 31| zïjn gohaneerd op regel 28a van het
Eàtopees Octrooiver|g. Indien de cultuur van het micro-or|ni|
ntet meer beschl'k|n'' is voor het verstrekk| van monsters bljvoorF
beeld omdat het niet meer levensva| blijkt, wordt niet volaann
aan de in artikel 228, tweede lïd, bedoelde en in het eerste lid van
dit artikel en in artikel 3 IF van het onderhavlge reglo|ont uitgewerkte voorsc|ift| înzake beschf|nmheid. In dat ggval zal op de
aanvrage geen octrooi kunnen worden verleend, dan wel komt eea verleend octrooi op grond van artikel 51. eerste lidy onder b, voor nietàgverklar ing in nnnmo|n'og. De aanvrager om octroo: aan wel de octroo ihouder kan deze gevolgen echter voork--- door binnen drie mx-nden, nadat àïj van het niet meer beschi|nv zijn van de cultuur door
de instell Lng of de octrooirn| op de hoogte is gesteld, een nteuw
depot als bedoeld in het twcc|? lid te verrichten. Het nïeuwe depot
kan blj dezelfde of een andere |t|l|g gesnhled|.
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Indien de betrokken lnstelling niet meer voldoet aan het bepaalde
in artikel 3lC, eerste lid: of haar functies ten aanzien van de gedeponeerde culturen heeft gestxxk+ : dient eveno|nn btnnep een termïjn
van drie maanden een nieuw depot verricht te worden. Die termljn begjnt in dat geval echter op het moment dat van het do||treff||
feit melding is gemaakt in het Bïjblad In|œstri|e Eigondnm.
In artfkol 31| wordt de toega|elàj|eld van gede|neerde culturen
van micro-org|l|n voor der;en geregeld. De afgifte van een monater
van de cultuur aan een derde vindt niet plaats amn nnamt deze zlch
er, door middel van een bij het verzoek te voegen verklar ing, jegens
de aanvrager of de houder van het octrooi toe heeft verplicht de cu1tuur of een daarvan' afgeleide cultuur alleen voor proefnem|gen te
gebruïken en nlet aan derden ter beschlkk|g te stellen. op grond van
deze verklaring zal hij, al =-|o de door hem ingevolge het derde lid
van Git art ikel aangewezen dem||naige, n'nan'en nïet aan deze verplichtingen wordt voldaan: rechtskree| door de aanvrager of houder van
het octrooi in rechte |lnnen worden aangespro|n.
De in het zesde lid opgenomen bepal ing strekt er mede toe de aanvrager of houder van het octrooi zo volledtg mogelijk op de hoogte te
houden van het geen er ten aanzien van de door hem gedepon|r|e cu1tuur gebeurt.
Art kkel 3, tweede lid, van het Verdrag van Rnodnpest honxnlt dat
geen enkele Verdrag' slultende Staat mag verlangen dat aan van dat verdrag afwijkende of op dat verdrag aanvull|de eisen wordt volannn.
Aangezàen dat verdrag eveneens bepalingen bevat omtrent de in paragraaf 6C van het onde|vige regl|n|nt geregelde materie, is in attlke1 3lG bepaald dat in geval van s|ijdigheid de bnrnl ingen van ket
verdraq de doorslag geven.
Arttkel ï, onderdeel X
Artikel 33 kan vervallen, aangomien het eerste lid een overbodige
bepal ing bevat en het tweede l&d, naast artikel 21à van de Rijksoctroolwet, geen functie vervult.
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Artkkel 1. onderdeel BB
Gèlet op artikel 28A van de Rijksoct|oiwet kan in art ikel 36, eerste lid de bepal kng dat een exemplaar van een oorspro|elijk in een
#
buttonlan|e taal gestelde tekst van de beschrijv |ng bij de ter inzage te leggen stukken wordt gevoegâ, vervallen.
Wat betreft het tweede lid (nieuw) van art ikel 36 en het vervallen
van artikel '36A in onderdeel CC aij verwezen naar de toeàichting blj
art tkel 1, onderdeel E.
Arttkel 1, onderdeel FF
Xrtikel 36D, eerste lid, kan vervallen, omdat daaraan, naast de
overige mogelijkh|en tot kennîsnem|g en ver|ijging van afsc|àften
van de op een octrooi of een aanvrage om octrooi betrekklng hohhonde
stukken, geen behoefte bestaat. 5
Art ikel 1. ond|rd |nl HH
Aangezien artikel 28A van de Rij|octrooiwet ook een aanpass ing van
artikel 39 van het reglomGnt nodig maakte, is van de gelege|eld gebruik gemnnk+ om dit artikel sterk te ver|voudig|. De ops---dng
van datgene waarvan de wet of het reglement publicatïe voors|rijft
is achterwego gelaten. In het doel en de reîkw|jdte van dit artikel
wordt door deze vereenvou|g|g overtgens geen wi|ziging gebrachtArtikel 1. onderdeel LL
De hoogte van de in de artikelen 3, 5 onders|eidenlijk 7, van de
bij het Octrooireql|nt behorende bijlaçe genoemde bedragen Moor
vergo|ing| nnn getuigen en deskandig| is voor het laatst in 1921
onders|eid|ijk 1935 v|tgesteld. Mede gelet op de voor verqelijkbare situaties gehant|rde bedragen in het kader Van het Vacatiegeldonhnsluit 1988 en het Besluit tarleven in strafz|en, komt het redelïjk voor het max1|4m Van deze hodragen te VerNQge| tot f 225.
De Staatssec|t|is VaD Economis|e Zâken,
P. Buk|| '
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