
15 juli 1969 37ste jaargang nr 7 Auteursrecht voorbehouden Blz. 197 

Bijblad bij De Industriële Eigendom 
Redactie: 
Mr S. BOEKMAN 

Ir C. M. R. DAVIDSON 

Prof. Mr W. L. H A A R D T 

Prof. Mr E. A. VAN NIEUWEN

HOVEN HELBACH 

Mr J. PETERS 

Mr W. M. J. C. PHAF Drs C. H. J. VAN SOEST 

Mr J. W. VAN DER ZANDEN Dr H. P. TEUNISSEN 

Medewerkers: 
Mr J. A. VAN ARKEL 

Ir P. L. HAZELZET 

Ir L. W. K O O Y 

Mr S. K. MARTENS 

Mr L. WICHERS H O E T H 

Prof. Dr WALTER 

J. DERENBERG, New York 

Prof. Mr G.VAN HECKE, Brussel 

Prof. Dr ROBERT PLAISANT, Parijs 

Adres der redactie: Willem Witsenplein 6 • 's-Gravenhage • Telefoon nr (070) 245320 

Verschijnt de 15e, 16e of 17e van iedere maand. Prijs f 25,— met inbegrip van het jaarregister per jaar; voor het buitenland f 30,—; 
voor abonné's op De Industriële Eigendom of het Merkenblad f 20,—, voor het buitenland f 25,—; afzonderlijke nummers f 2,50; 
het jaarregister afzonderlijk f 5,—. 
Adres der administratie: Bureau voor de Industriële Eigendom, Willem Witsenplein 6, 's-Gravenhage, Tel. nr (070) 24 53 20. 
Postgirorekening nr 17 300. 

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING: 

Officiële mededelingen. 

Personeel. — Herbenoeming van buitengewone leden. — Register van octrooigemachtigden. — Erkenning van een tentoonstelling. 

Artikelen. 

Mr J. B. VAN BENTHEM, De Octrooiraad en het Merkenbureau in 1968 (blz. 198-200). 

Mlle P. GUIMIOT, 20ème anniversaire de 1'IIB (blz. 200/2). 

Prof. Mr E. A. VAN NIEUWENHOVEN HELBACH, Consequenties van artikel 43A Rijksoctrooiwet (blz. 202/5). 

Ihr Mr J. A. STOOP, Met A. I. P. P. I. in Venetië (blz. 205/6). 

Protocol der wensen en besluiten van het Congres der A.I.P.P.I. te Venetië in 1969 (blz. 206/7). 

Prof. Mr W. L. HAARDT, Verslag van het zakelijke deel van het Congres van de A.I.P.P.I. te Venetië in 1969 (blz. 207/211). 

Mededelingen. 

Intergouvernementele Conferentie tot invoering van een Europees stelsel van octrooiverlening (blz. 211/2). 

Gehouden vergadering van de Vereniging voor industriële eigendom (blz. 212). 

Boekbesprekingen. 

La protection des résultats de la recherche face a l'évolution des sciences et des techniques, Parijs, 1969, door DrH. P. TEUNISSEN 
(blz. 212/3). 

Prof. Mr G. H. C. BODENHAUSEN, Guide to the application of the Paris Convention for the protection of industrial property, as 
revised at Stockholm in 1967, Genève, 1969, door Mr J. W. VAN DER ZANDEN (blz. 213/4) . 

Boekaankondigingen. 

Dr M. HIANCE en Y. PLASSERAUD, La protection des inventions en Union soviétique et dans les Républiques populaires d'Europe, 
Parijs, 1969, door Mej. Drs. R. E. W. KROPVELD (blz. 214/5). 

Dr Ir F. VALANCOGNE, L' invention, sa brevetabilite, 1'étendue de sa protection, deel I, Parijs, 1968, door Mr J. W. VAN DER ZANDEN 
(blz. 215). 

Litteratuur. 

Bijbl. Industr. Eigendom (B.I.E.) 37ste jaargang Nr 7 Blz. 197-216 's-Gravenhage, 15 juli 1969. 



Blz. 198 BIJBLAD I N D U S T R I Ë L E EIGENDOM, Nr 7 15 juli 1969 

O F F I C I Ë L E M E D E D E L I N G E N 

Personeel. 
Bevorderd. 

De heer Ir T. R. BAKKER, ingenieur Ie klasse in vaste 
dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is 
met ingang van 1 juni 1969 bevorderd tot hoofdingenieur 
(Koninklijk besluit van 3 juni 1969, nr 16). 

De heer J. J. KERST, technisch hoofdambtenaar voor 
bijzondere diensten in vaste dienst bij het Bureau voor 
de Industriële Eigendom, is te rekenen van 1 januari 
1968 bevorderd tot administrateur (Koninklijk besluit 
van 13 juni 1969, nr 31). 

Bij beschikkingen van de Minister van Economische 
Zaken van 16, 19 en 21 mei 1969, nrs Pers./26, 28 t /m 
31 en 33, zijn de onderstaande ambtenaren bij het 
Bureau voor de Industriële Eigendom bevorderd tot de 
rang en met ingang van de datum vermeld achter hun 
naam: 

Mevr. P. C. BOES-KLAASEN, adm.ambt. C 2e klasse, 
1 januari 1969; 

Mevr. M. COSTER, schrijver A, 1 januari 1969; 
B. J. DANCKAERTS, adm.ambt. C 2e klasse, 1 januari 

1969; 
J. G DE GRAAF, schrijver A, 1 januari 1969; 
P. VAN MULLEM, schrijver A, 1 januari 1969; 
F. J. WELTERS, schrijver A, 1 juli 1969. 

Benoemd in vaste dienst. 

De heer S. A. DEN HEIJER, rijksambtenaar G op ar
beidsovereenkomst bij het Bureau voor de Industriële 
Eigendom, is met ingang van 1 augustus 1969 benoemd 
tot rijksambtenaar F in vaste dienst (beschikking van de 
Minister van Economische Zaken van 5 juni 1969, 
nr Pers./35). 

Bij beschikkingen van de Minister van Economische 
Zaken van 5 juni 1969, nrs Pers./34 en 36, zijn de on
derstaande arbeidscontractanten bij het Bureau voor de 
Industriële Eigendom met ingang van 1 juli 1969 be
noemd in de rang vermeld achter hun naam: 

Ir J. G. HOFMAN, ingenieur; 
A. P. KERKHOFF, schrijver. 

De Octrooiraad ontving in het verslagjaar 18.897 oc
trooiaanvragen, d.w.z. 1005 méér dan in 1967. Kon na 
afloop van het jaar 1967 door de geringe teruggang van 
het aantal ingediende octrooiaanvragen ten opzichte van 
het voorafgaande jaar de verwachting worden gekoesterd 
dat aan de voortdurende stijging van het aantal octrooi
aanvragen een einde was gekomen, het verloop in 1968 
heeft deze verwachting gelogenstraft. 

!) „Algemene Opmerkingen" van het „Verslag van de 
werkzaamheden van het Bureau voor de Industriële Eigen
dom" (Octrooiraad en Merkenbureau) over het jaar 1968". 
Dit verslag ligt ter inzage in de openbare leeszaal van de 
Octrooiraad; exemplaren zijn verkrijgbaar tegen betaling van 
f 5,- (vijf gulden) per stuk, bij voorkeur door storting of 
overmaking op postgirorekening nr 17300 ten name van het 
Bureau voor de industriële eigendom, te 's-Gravenhage. 

De „Algemene Opmerkingen" van het Verslag over het 
jaar 1967 zijn gepubliceerd in Bijblad l.E. 1968, blz. 155/8. 
{Red.) 

Beëindinging dienstverband. 

Aan de heer B. A. SPEEKENBRINK, hoofdingenieur A 
in vaste dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigen
dom, is op zijn verzoek wegens het bereiken van de 
pensioengerechtigde leeftijd, met ingang van 1 september 
1969 eervol ontslag verleend (Koninklijk besluit van 
20 juni 1969, nr 47) . 

Herbenoeming van buitengewone leden. 

De heer Prof. Dr Ir J. P. MAZURE te 's-Gravenhage, 
is met ingang van 15 juni 1969 opnieuw voor de duur 
van vijf jaren benoemd tot buitengewoon lid van de Oc
trooiraad (Koninklijk besluit van 5 juni 1969, nr 22) . 

De heer Prof. Ir M. P. BREEDVELD te Enschede, is met 
ingang van 15 juni 1969 opnieuw voor de duur van vijf 
jaren benoemd tot buitengewoon lid van de Octrooiraad 
(Koninklijk besluit van 20 juni 1969, nr 46) . 

Register van octrooigemachtigden. 

De Voorzitter van de Octrooiraad maakt bekend, dat 
de heer Drs D. R. VAN DER MEULEN, wonende te 
Geldrop, op 9 juni 1969 in bovengenoemd register werd 
ingeschreven en tevens dat de inschrijvingen van de heren 
Dipl.- Ing. J. P. A. SCHWARTZ en Ir F. M. LEOPOLD, 
beiden wonende te Eindhoven, op 4 juni 1969 in het 
register zijn doorgehaald. 

Erkenning van een tentoonstelling. 

De tentoonstelling „Land- en Tuinbouw RAI", die de 
naamloze vennootschap RAI-gebouw N.V., gevestigd te 
Amsterdam, van 19 tot en met 24 januari 1970 te Am
sterdam zal houden, is erkend als een tentoonstelling in 
de zin van artikel 8 van de Rijksoctrooiwet (beschikking 
van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 
6 juni 1969, nr 769/5186 MKVO/O, Dir.Gen. voor het 
Midden- en Kleinbedrijf en Toerisme). 

De toeneming van het aantal octrooiaanvragen, waar
van het einde zich dus nog niet aankondigt, heeft na de 
tweede wereldoorlog reeds geleid tot een verdrievou
diging van het jaarlijkse aantal aanvragen. Dit is uitslui
tend te danken aan de toeneming van de uit het buiten
land afkomstige aanvragen, aangezien het merkwaardige 
feit zich voordoet dat ondanks de industrialisering in ons 
land het jaarlijkse aantal door Nederlanders ingediende 
aanvragen sinds 1948 vrijwel constant is gebleven. Van 
de inwerkingtreding van onze octrooiwetgeving in 1912 
af liep dat aantal op van 280 tot ± 1300 in 1930 om 
vervolgens tot 1945 te blijven schommelen tussen 1200 
en 1400. Van 1946—1948 liep het snel op tot ± 2500, 
waarna het zich tot heden rond dit getal is blijven be
wegen met als maximum 2780 in 1954 en als minimum 
2149 in 1964; in het verslagjaar 1968 bedroeg het 2477. 
Het zal duidelijk zijn, dat deze situatie ten gevolge heeft 
gehad dat bij de snelle toeneming van het aantal jaarlijks 
uit het buitenland afkomstige aanvragen het percentage 

A R T I K E L E N 

De Octrooiraad en het Merkenbureau in 1968. 1 ) 
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van het aantal jaarlijks door Nederlanders ingediende 
aanvragen ten opzichte van het totaal der aanvragen sterk 
is gedaald, en wel van 42,4 % in 1948 tot 13,1 % in 
1968. 

Nu doet het verschijnsel van de snelle stijging van het 
percentage uit het buitenland afkomstige octrooiaan
vragen ten opzichte van die uit het binnenland zich in 
vrijwel alle landen voor. Het is dan ook niet zozeer het 
gevolg van de toeneming van het aantal uitvindingen als 
wel van de vermeerdering van het aantal landen waarin 
voor deze uitvindingen octrooi wordt gevraagd: het is dus 
vooral de economische behoefte aan een bredere inter
nationale bescherming van de gedane uitvindingen die 
hier een rol speelt. 

Graadmeter voor het aantal gedane uitvindingen dat 
de moeite van octrooibescherming waard wordt geacht, is 
uitsluitend het getal der door eigen onderdanen ingedien
de aanvragen in de diverse landen. In de belangrijkste 
geïndustrialiseerde landen is er wat dit betreft een duide
lijke tendens naar stabilisatie. Nederland staat dus niet 
alleen wat deze stabilisatie betreft. Wel heeft deze in ons 
land reeds zeer vroeg ingezet (in 1948) en dit is wellicht 
mede de oorzaak dat het getal der door eigen onderdanen 
ingediende aanvragen aanzienlijk blijft beneden dat van 
vergelijkbare landen als Zwitserland en Zweden alwaar 
het bedoelde aantal „eigen" octrooiaanvragen ongeveer 
het dubbele is. 

Vermeldenswaard is ook dat de verdeling over de 
verschillende gebieden der techniek van de door Neder
landers ingediende aanvragen in het verslagjaar anders 
was dan die van het totaal der aanvragen. Het beeld, dat 
overigens sinds 1964 niet wezenlijk veranderde, was als 
volgt: 

chemie 
elektrotechniek 
werktuigbouwkunde . . . . 
overige gebieden, waar

onder civiele techniek 

totaal der 
aanvragen 

40,9 % 
21,1 % 
28,1 % 

9,9 % 

aanvragen 
afkomstig 
uit eigen 

land 

25,1 % 
24 % 
31 ,4% 

1 9 , 5 % 

Het is moeilijk een verklaring te geven voor de af
wijkingen die de verdeling voor de twee categorieën van 
aanvragen vertoont: er kan alleen worden vastgesteld dat 
de speurwerk-intensieve gebieden der chemie en elektro
techniek in Nederland tezamen naar verhouding een klei
ner aandeel in het totaal der uitvindingen leveren dan 
het geval is bij het complex van uitvindingen dat het 
buitenland in ons land voor octrooiverlening presenteert. 
Dat komt geheel voor rekening van de chemie, hetgeen 
enige verwondering kan wekken, in aanmerking genomen 
de aandacht die de chemische industrie in ons land aan 
het speurwerk besteedt. Overigens moet men daarbij be
denken dat de zes grootste, speurwerk bedrijvende, oc
trooiaanvragers uit ons land (ongeacht het gebied waarop 
zij zich bewegen) ± 40 % van het aantal door Neder
landers ingediende aanvragen voor hun rekening nemen. 

De in 1964 geïntroduceerde herziene octrooiverlenings-
procedure met uitgestelde behandeling van aanvragen 
tenzij op verzoek bleef ook in het verslagjaar gunstige 
resultaten opleveren. Een aanwijzing voor de besparingen 
die deze verleningsprocedure voor de Octrooiraad uit
eindelijk zal opleveren ten opzichte van het oude systeem 
van verplichte behandeling, kan worden gevonden in het 
verloop zan zaken betreffende de onder dat oude systeem 
ingediende maar nog niet in behandeling genomen aan
vragen die onder de werking van de nieuwe verlenings
procedure werden gebracht. Tot aan het einde van het 

verslagjaar verstreek namelijk reeds voor 4468 van deze 
aanvragen de fatale 7-j aarstermijn waarbinnen de behan
deling moet zijn gevraagd op straffe van verval. Daarvan 
verviel ± 34 % zonder dat zelfs de eerste fase van be
handeling werd gevraagd (d.w.z. zonder zgn. V.V.O.), 
terwijl uit de thans beschikbare cijfers valt af te leiden 
dat nog een verdere 20 % zal vervallen zonder verzoek 
om de tweede fase van de behandeling (d.w.z. zonder 
zgn. V.B.O.). 

Er werd reeds opgemerkt dat de toeneming van het 
aantal octrooiaanvragen in hoofdzaak het gevolg is van 
de behoefte aan octrooibescherming in meer landen. Het 
is dan ook geen wonder dat de voorbereiding van het 
zgn. Patent Cooperation Treaty door de Verenigde Inter
nationale Bureaus voor de Bescherming van de Intellec
tuele Eigendom (B.I.R.P.I.) te Genève in samenwerking 
met de tot het Unieverdrag van Parijs toegetreden landen 
in het verslagjaar grote vooruitgang heeft geboekt. Het 
opgestelde ontwerp, dat voorziet in de mogelijkheid van 
indiening van een voor meer landen bestemde inter
nationale aanvrage, die vervolgens aan een internationaal 
nieuwheidsonderzoek ten dienste van de aanvrager en 
van deze landen wordt onderworpen, mocht in december 
in beginsel de instemming verwerven van een conferentie 
van regeringsdeskundigen uit de belangstellende landen 
en van vertegenwoordigers uit kringen van belangheb
benden. Het ziet ernaar uit dat het ontwerp binnen 
afzienbare tijd aan een diplomatieke conferentie zal 
kunnen worden voorgelegd. Aan de voorbereiding van 
het ontwerp hebben enkele ambtenaren van de Octrooi-
raad en het Ministerie van Economische Zaken namens 
Nederland actief deelgenomen. 

In het raam van het verdrag inzake Internationale 
Octrooiclassificatie (Raad van Europa: European Con
vention on the International Classification of Patents for 
Invention, 1954-1961) werd per 1 september 1968 de 
eerste volledige, tot in meer dan 40.000 groepen uitge
werkte Internationale Octrooiclassificatie, waaraan ook 
ambtenaren van de Octrooiraad hebben meegewerkt, of
ficieel. Najaar 1968 verscheen deze uitgebreide Clas
sificatie in druk. Het verdrag verplicht de 18 aangesloten 
landen (waaronder Nederland) hun octrooischriften te 
voorzien van de symbolen volgens deze classificatie. An
dere landen, die om politieke redenen niet tot het verdrag 
zijn toegetreden, voorzien hun octrooischriften vrijwillig 
van zulke symbolen. De secretarissen van de Raad van 
Europa en de B.I.R.P.I. bereiden een politieke confe
rentie voor die ondervanging beoogt van bezwaren tegen 
toetreding tot het verdrag. Met het oog daarop is de 
voorbereiding van verdere verbeteringen aan de Inter
nationale Octrooiclassificatie in handen gesteld van een 
„loint ad hoc Committee", waarin verdragsstaten en 
niet-verdragsstaten gelijkelijk zijn vertegenwoordigd. 

In 1968 werd ICIREPAT (Committee for International 
Cooperation in Information Retrieval among Examining 
Patent Offices) een commissie ressorterend onder het 
Unieverdrag van Parijs tot bescherming van de Indus
triële Eigendom. Gedurende 1968 vond een herwaar
dering van iciREPAT-werk plaats en werd de organisatie 
van de commissie uitgewerkt: B.I.R.P.I. verzorgt het 
secretariaat. 

ICIREPAT hield 21 oktober—1 november 1968 een jaar
vergadering te Tokio, waaraan een lid van de Octrooi
raad deelnam. Het besturende comité van ICIREPAT aan
vaardde tenslotte een achttal informeringsvoorstellen, als
mede een voorstel tot uitbreiding van de samenwerking 
inzake de analyse voor mechanische zoeksystemen met 
die voor een zestal technische gebieden. De Octrooiraad 
nam deel aan alle werkcommissies inzake de twee voor
noemde internationale organisaties. 

In het verslagjaar werd met de zgn. Commissie van 
Acht, bestaande uit vertegenwoordigers van belangheb-
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bende kringen, vruchtbaar overleg gevoerd over de voor
bereiding van een wijziging van de Octrooiwet ter aan
passing aan het te Lissabon en Stockholm gewijzigde 
Unieverdrag van Parijs en aan het Verdrag van Straats
burg tot eenmaking van enkele punten van materieel 
octrooirecht. Het overleg kon nog niet worden afgesloten, 
mede omdat tevens beraad plaats moest vinden over aan
passing van enkele artikelen van de wet aan in de prak
tijk gebleken behoeften. Ook met het bestuur van de 
Orde van Octrooigemachtigden bestond een aangenaam 
contract over aangelegenheden van gemeenschappelijk 
belang. Dit contact leidde in het verslagjaar tot een wij
ziging van het Octrooigemachtigdenreglement, in het bij
zonder op het stuk van de procedure voor inschrijving 
van octrooigemachtigden. 

De bij het Merkenbureau binnengekomen internatio
nale inschrijvingen en verzoeken tot nationale en inter
nationale inschrijving weken in aantal weinig af van die 
van het vorig jaar. Het bureau slaagde er in de binnen
gekomen verzoeken binnen de wettelijke termijnen af te 
handelen en de achterstand aan onbehandelde internatio
nale inschrijvingen enigszins in te lopen. Het aantal inter
nationale inschrijvingen lijkt zich te stabiliseren op een 
iets lager niveau dan voor 1967, hetgeen als een gevolg 
van de herziening van Nice van de Overeenkomst van 
Madrid gezien mag worden. De zich aanvankelijk in 
1967 voordoende problemen bij de classificatie van de 
waren van de verzoeken tot internationale inschrijving 
blijken thans overwonnen te zijn. 

Met ingang van 1 januari van het verslagjaar werd de 
Heer Ir A. A. DE HAAN, Lid van de Octrooiraad, be
noemd tot Ondervoorzitter van de Octrooiraad in de 
vacature die eind 1967 ontstond door de pensionering 
van Ir A. J. BULDER. 

Per 1 september onderging de samenstelling van de 
leiding van de Octrooiraad een verandering door het ver
trek wegens pensionering van Mr Ir C. J. DE HAAN, die 
als Voorzitter van de Octrooiraad werd opgevolgd door 
Mr J. B. VAN BENTHEM. Deze werd op zijn beurt als 
Ondervoorzitter opgevolgd door Mr E. VAN W E E L . 

De Octrooiraad zag met lede ogen nog meer leden van 
de Raad de dienst verlaten, Per 1 juli verliet Dr W. B. 
VAN HORSSEN de dienst wegens pensioen, terwijl ingaande 
1 augustus een van de leden van de Werktuigbouwkun
dige Afdeling, Mr Ir J. F. N. HOETJER werd gepensio
neerd. Gelukkig stemden de Heren D E HAAN, VAN 
HORSSEN en HOETJER erin toe - zij het in beperkte mate 
- nog hun medewerking te geven aan de werkzaamheden 
van de Octrooiraad in de functie van buitengewoon lid 
van de Raad, waartoe zij met ingang van de datum van 
hun ontslag bij Koninklijk Besluit werden benoemd. 

De Octrooiraad vond voorts de Heren Prof. Dr G. J. 
M. VAN DER KERK, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit 
te Utrecht en Prof. Ir W. VINKE, hoogleraar aan de Tech-

Le 25 juin 1969 diverses cérémonies officielies ont 
marqué, sous la présidence de M. Ie Secrétaire d'Etat aux 
Affaires Economiques, Ie 20ème anniversaire de la mise 
en activité de 1'Institut International des Brevets. 

Il paraït utile, a cette occasion, d'indiquer succinc-
tement quelle est la nature de eet Institut, quels sont ses 
buts et quels sont ses moyens. 

Il s'agit d'une organisation intergouvernementale de 
droit public, dont Ie siège est a La Haye, et qui est placée 
sous la protection permanente du gouvernement des 
Pays-Bas. 

nische Hogeschool te Delft bereid een benoeming tot 
buitengewoon lid van de Raad te aanvaarden. Deze be
noemingen zijn in het verslagjaar tot stand gekomen. 

Ten aanzien van de personeelssterkte van het Bureau 
voor de Industriële Eigendom zij het volgende vermeld: 

De totale sterkte per 31 december 1968 bedroeg 472 
ambtenaren (op 31 december 1967: 473). Het aantal 
ambtenaren bij de technische dienst nam af door een 
groot aantal pensioneringen, terwijl het aantal ambte
naren van de administratieve dienst iets toenam. 

De Octrooiraad bestond op 31 december 1968 uit 
33 leden, waaronder 3 juridische leden (31 december 
1967: 36 leden, waaronder 4 juridische leden). 

Voorts waren op 31 december 1968 in dienst 15 plv. 
leden, 126 vooronderzoekers en technici van de Docu
mentatiedienst, 5 juridische ambtenaren en 293 ambte
naren van de administratieve en huishoudelijke dienst. 
De aantallen van deze categorieën ambtenaren waren op 
31 december 1967 resp. 14, 131, 5 en 287. 

Op 2 januari 1968 overleed op 36-jarige leeftijd de 
Heer J. HABIBUW, administratief ambtenaar bij het Mer
kenbureau. In de Heer HABIBUW, die eerst sedert 8 april 
1963 in dienst was, heeft het bureau een goede medewer
ker verloren. 

Een Koninklijke Onderscheiding viel ten deel aan: 
Ir J. A. EMEIS, Ondervoorzitter van de Octrooiraad, 

die benoemd werd tot Ridder in de Orde van de Neder
landse Leeuw, 

de Heer L. C. VERCOUTEREN van de administratieve 
dienst van de Octrooiraad, aan wie de eredemaille in 
goud verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau werd 
verleend, 

de Heer M. VAN DER SPEK, administratief ambtenaar 
bij het Merkenbureau, aan wie de eremedaille in zilver 
en tenslotte de Heer C. J. KOCK, reproductiefotograaf, 
wie de eremedaille in brons werd verleend. 

Drie leden van de Orde van Octrooigemachtigden zijn 
in 1968 overleden, t.w. de Heren Drs H. G. ROEBERSEN, 
Ir D. P. VAN LEEUWEN en Ir J. D. CARRIÈRE. 

De ontvangsten over 1968 beliepen f 18.124.357,84 
en de uitgaven zullen vermoedelijk belopen rond 
f 17.460.000,-, exclusief de huurwaarde van de ge
bouwen. 

De definitieve uitgaven ten laste van het dienstjaar 
1967 bedroegen f 16.265.287,33 exclusief de huurwaarde 
van de gebouwen. De stijging van de inkomsten over 
1968 ten opzichte van 1967 met rond f 1.440.000,- is 
in hoofdzaak te danken aan hogere ontvangsten ingevolge 
de Octrooiwet. 

De stijging van de uitgaven over 1968 ten opzichte van 
1967 met vermoedelijk rond f 1.200.000,- betreft de 
hogere personeelskosten, de hogere materiële kosten en 
de hogere kosten van advies, verstrekt door het Institut 
International des Brevets. 

J. B. VAN BENTHEM. 

Elle a été créée par un Accord diplomatique conelu a. 
La Haye, Ie 6 juin 1947, par les gouvernements de la 
Belgique, de la France, du Luxembourg et des Pays-
Bas. *) 

A ces Etats fondateurs, ce sont joints ultérieurement 
la Turquie (1955), Monaco (1956), la Suisse (1960) et 
la Grande Bretagne (1963). 

Le but recherche était de mettre a la disposition des 
Etats membres une institution a vocation technique, bien 

i) Bijblad I.E. 1948, page 79. 

20eme anniversaire de 1'IIB, 

par MUe P. GUIMIOT. 
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équipe et dotée d'un personnel hautement qualifié, en vue 
d'effectuer des travaux de recherche documentaire de 
qualité. 

Les fondateurs estimaient, en effet, que les législations 
sur les brevets, dans les pays ne pratiquant pas 1'examen 
préalable, devaient être modernisées par 1'introduction, 
notamment, d'un système d'avis sur la nouveauté des 
inventions accompagnant obligatoirement les demandes 
de brevets. 

Or, s'il n'était pas certain que les Etats fussent en 
mesure de forger, chacun pour son propre compte, les 
instruments d'une telle réforme, il en allait différemment 
s'ils acceptaient de mettre leurs moyens en commun au 
sein d'une institution internationale. 

Les fondateurs pensaient, en outre, que celle-ci pour-
rait devenir par la suite un organisme central d'examen 
dans 1'hypothèse oü serait créé un brevet d'invention 
international. 

Si La Haye fut choisie comme siège de cette organisa-
tion, ce fut en raison de la documentation parfaitement 
classée et du corps d'ingénieurs techniques de qualité que 
1'Octrooiraad pouvait mettre immédiatement a sa dis-
position pour assurer son demarrage. Celui-ci eut donc 
lieu en 1949. 

Il apparut tres vite que Ie doublé objectif des fonda
teurs était trop restreint, et que Ie champ d'activité de 
1'Institut International des Brevets devait être élargi pour 
répondre aux besoins des Etats et de 1'industrie privée. 

D'une part, en effet, de nombreux Etats non signa-
taires de 1'Accord de La Haye envisagent de réformer 
leur législation sur les brevets, souvent en liaison avec des 
projets de procédure internationale, et 1'Institut peut leur 
apporter une aide efficace pour résoudre les problèmes 
qui se posent a eux. 

D'autre part, les firmes privées souhaitent de plus en 
plus, avant de lancer des programmes de recherches, con-
naïtre 1'état de la technique dans Ie domaine considéré, 
ou s'assurer qu'elles ne risquent pas de se voir opposer 
des antériorités. 

C'est pourquoi des dispositions furent prises afin de 
permettre aux gouvernements et aux ressortissants de 
tous les pays membres de 1'Union de Paris de bénéficier 
des services de 1'Institut. 

Par ailleurs, pour obéir a sa vocation, celui-ci se devait 
de suivre attentivement 1'évolution rapide de la con-
joncture internationale dans Ie domaine des brevets d'in
vention et de participer aux travaux entrepris pour per-
fectionner la technique de la recherche documentaire, en 
s'intéressant notamment, de tres prés, au développement 
de 1'informatique. 

Ce problème des techniques de recherche documen
taire est d'une importance primordiale non seulement 
pour toutes les nations industrialisées, mais aussi, de plus 
en plus, pour les pays en voie de développement. 

Les questions qu'il pose doivent être examinées en 
commun au sein des organisations internationales publi-
ques ou privées compétentes. C'est pourquoi 1'Institut 
entretient des relations tres étroites avec ces organisa
tions. On peut citer, parmi les principales d'entre elles, 
Ie Conseil de 1'Europe, les B.I.R.P.I., la Conférence in-
tergouvernementale pour 1'institution d'un brevet euro
peen de délivrance des brevets sous 1'égide des Com-
munautés Européennes, etc. 

Nous venons de voir quels sont les buts poursuivis par 
1'Institut. Considérons, maintenant, plus particulièrement, 
la nature des services qu'il est a même de rendre a 1'heure 
actuelle. 

Il convient tout d'abord de distinguer ceux qui sont 
réserves exclusivement aux Etats membres et ceux qui 
sont également ouverts a tous les pays faisant partie de 
1'Union de Paris. 

Les premiers consistent en des avis de nouveauté por-
tant sur des inventions objets de demandes de brevets ou 
de brevets déja délivrés dans 1'un quelconque des Etats 
membres. 

Ils sont accessibles: 
— aux personnes physiques ressortissant a. 1'un de ces 

Etats, quelque soit Ie lieu de leur domicile; 
— aux personnes physiques ou morales sans distinc-

tion de nationalité, qui ont leur domicile, leur siège ou 
un établissement sérieux et effectif sur Ie territoire de 1'un 
des Etats membres. 

En outre, les Etats membres dont la législation prévoit 
1'examen préalable des demandes de brevets peuvent, par 
des accords particuliers conclus avec 1'Institut, confier a 
celui-ci tout ou partie de leurs travaux de recherche. 
Tels sont actuellement les cas de la France, de la Suisse 
et des Pays-Bas. L'Institut est, en effet, chargé d'effec
tuer des recherches de nouveauté pour 1'application de la 
nouvelle loi francaise sur les brevets, et pour 1'exécution 
de la loi suisse en ce qui concerne les secteurs pour 
lesquels 1'examen préalable a été décidé, tandis que les 
autorités des Pays-Bas transfèrent progressivement a 
1'Institut les recherches documentaires afférentes aux 
brevets néerlandais. 

Les services de la seconde categorie — appelés „Tra
vaux spéciaux" — et auxquels peuvent prétendre tous les 
pays membres de 1'Union de Paris, sont susceptibles d'af-
fecter des formes diverses, Ie requérant ayant toute 
liberté pour définir comme il Tentend Ie sujet et 1'étendue 
de la recherche documentaire confiée a 1'Institut. Il peut 
tout aussi bien s'agir d'établir des rapports sur 1'état de 
la technique dans un domaine déterminé, de faire des 
recherches pour trouver des solutions a un problème 
technique, de localiser les brevets correspondants, d'iden-
tif ier les brevets délivrés a un inventeur, etc. 

Des demandes de travaux spéciaux peuvent être pré-
sentées par toutes les personnes, inventeurs privés ou 
entreprises, qui ont leur siège ou leur établissement sur Ie 
territoire de 1'un des pays membres de 1'Union de Paris, 
ainsi que par les autorités gouvernementales de ces pays. 

Actuellement, 1'Institut International des Brevets traite 
environ 18.000 demandes par an et emploie 300 ingé
nieurs et techniciens diplömés de grandes Ecoles, appar-
tenant a une quinzaine de nationalités différentes. 
Chacun d'entre eux est spécialisé dans un domaine 
technique déterminé et doit posséder une connaissance 
approfondie des quatre langues de travail de 1'Institut, a 
savoir: Ie francais, 1'anglais, 1'allemand et Ie néerlandais. 

Les recherches sont effectuées parmi les brevets et la 
littérature technique de neuf pays. Cette documentation 
qui comprend un nombre de fascicules de brevets supé
rieur a 7.000.000, a été systematiquement classée selon 
les différents domaines de la technique. Elle s'accroït 
annuellement de plus de 200.000 documents. 

Quelles sont les perspectives d'avenir de 1'Institut? 
Ses activités actuelles (application de la loi francaise 

et de la loi suisse, transfert des demandes néerlandaises, 
travaux effectues pour Ie secteur privé) conduiraient a 
elles seules a prévoir un programme de développement 
tel qu'en 1974 1'Institut devrait être en mesure de traiter 
53.000 demandes et devrait disposer d'un effectif de plus 
de 600 ingénieurs. 

Mais Ie nombre de ses activités doit encore s'accroïtre 
dans un avenir relativement proche. 

De nouveaux Etats sont, en effet, sur Ie point d'ad-
hérer a 1'Accord de La Haye ou de conclure les Con-
ventions particulières avec 1'Institut. Les conversations 
avec 1'Italie, notamment, sont déja parvenues a un stade 
tres avance. 

Par ailleurs, 1'Institut fonctionnera comme autorité de 
recherches dans Ie cadre du Traite de Cooperation en 



BIz. 202 BIJBLAD I N D U S T R I Ë L E EIGENDOM, Nr 7 15 juli 1969 

matière de brevets (Patent Cooperation Treaty), dont Ie 
projet est actuellement étudié par les pays membres de 
1'Union de Paris. 

Il a également été décidé que 1'Institut sera chargé 
d'établir les avis documentaires sur 1'état de la technique 
qui devront être joints aux demandes de brevet europeen, 
lorsque celui-ci aura été créé. 

Pour accomplir toutes ces taches, il était primordial 
que 1'Institut disposat de locaux adaptés a ses besoins. 
Le gouvernement néerlandais, a la demande des autres 

Het voorschrift van artikel 43A Ow is ingevoegd bij 
de wijzigingswet van 30 mei 1963, Stb. 260. In het ont
werp voor die wet kwam het niet voor en het werd eerst 
op het allerlaatste moment bij wege van amendement-
BERKHOUWER in die wet opgenomen als spontane reactie 
van de belanghebbende kringen op de van Regerings
zijde voorgestelde wijziging van de octrooiverleningspro-
cedure en met name op de daarmede beoogde invoering 
van het zg. uitgestelde vooronderzoek. Grondslag van 
het uitgestelde vooronderzoek was en is de vroegtijdige 
publicatie van de ingediende octrooi-aanvragen en als 
remedie tegen de daaraan voor de aanvragers verbonden 
bezwaren, werd door de belanghebbende kringen de in
voering van het voorschrift van artikel 43A Ow bepleit. 
Toen echter van Regeringszijde werd betwist, dat dit 
voorschrift daartoe een adequaat middel zou vormen, 
werd van weerszijden daarop de aandacht geconcentreerd 
en bleven mogelijke andere gevolgen van dat voorschrift 
buiten beschouwing. 

Om de consequenties van artikel 43A Ow te kunnen 
beoordelen, dient men zich van inhoud en strekking van 
dat artikel bewust te zijn. Men moet weten welke gedach-
tengang daaraan ten grondslag ligt en hoe deze daarin is 
uitgewerkt. 

Deze gedachtengang komt men op het spoor door te 
rade te gaan bij de ontstaansgeschiedenis van het voor
schrift. Zoals al gezegd, werd het door de belanghebben
de kringen voorgesteld als reactie op de beoogde invoe
ring van het uitgestelde vooronderzoek en als remedie 
tegen de gevolgen van de daaraan inhaerente vroegtijdige 
publicatie van de inhoud der aanvrage. De door belang
hebbenden geduchte gevolgen vonden hun oorsprong in 
het feit, dat in het wetsontwerp aan de vroegtijdige publi
catie enig rechtsgevolg niet was verbonden. Daardoor 
zouden derden in staat zijn de inhoud van de te publi
ceren octrooi-aanvragen toe te passen zonder dat de aan
vragers zich daartegen zouden kunnen verzetten, hetgeen 
in de kringen van belanghebbenden onjuist, onredelijk en 
ongewenst werd geacht. Zij namen het standpunt in, dat 
publicatie van ter octrooiering aangeboden uitvindingen 
niet behoort plaats te vinden zonder toekenning van 
adequate bescherming tegen de gevolgen daarvan. 

Aldus beriepen de voorstellers van het voorschrift zich 
op een beginsel - geen publicatie zonder bescherming - , 
dat aan de toen geldende Wet allerminst vreemd was, in 
tegendeel daarin reeds van oudsher erkenning had ge
vonden. Dat blijkt uit de inhoud van artikel 44 Ow en 
vooral ook uit de motivering, die in de Mem. v. Toel. 
op de Wet van 1910 aan dat artikel is gegeven. Daar 
vindt men de bepaling van dat artikel gekenschetst als: 

„een uitbreiding van de werking van het octrooi", 

*) Inleiding op 27 mei 1969 voor de Vereniging voor in
dustriële eigendom gehouden {Red.). 

Etats membres, a mis a sa disposition un vaste terrain 
situé sur le territoire de la Commune de Rijswijk, aux 
portes de La Haye. Il y sera construit un immeuble fonc-
tionnel de 24 étages qui pourra abriter plus d'un millier 
d'ingénieurs. 

Une cérémonie a marqué, le 25 juin, sous la présidence 
du Bourgmestre de Rijswijk, le commencement des tra-
vaux de construction. 

La Haye, le 27 juin 1969. 

die nodig was, omdat 
„gedurende de tijd , die tussen de openbaar-

„making van de aanvrage en de aldus bepaalde dag
tekening van het octrooi moet verlopen de 
„aanvrager er aan (is) blootgesteld, dat anderen 
„van de uitvinding partij trekken en niet on
belangrijk nadeel daaruit voor hem (zou) kunnen 
„ontstaan." 

Voor wat de belanghebbende kringen beoogden, be
stond dus in de regeling van artikel 44 Ow reeds een 
precedent en daarom is het van belang bij die regeling 
een ogenblik stil te staan. 

Die regeling behelst, zoals zojuist reeds uit de Mem. 
v. Toel. geciteerd, een uitbreiding van de werking van het 
octrooi en wel een uitbreiding, die - weer volgens de 
Mem. v. Toel. - inhoudt, dat aan het octrooi: 

„een terugwerkende kracht (wordt) toegekend 
„tot op den dag van publicatie, waardoor de aan-
„vrager na de publicatie een zwevend recht ver
kr i jgt " 

Ook de reden, waarom en het opzicht, waarin dat 
recht een zwevend recht is, blijkt uit de Mem. v. Toel. 
Het recht is zwevend, omdat het de aanvrager: 

„eerst tot het instellen van een vordering bevoegd 
„maakt, wanneer het octrooi definitief is geworden" 

en de aanvrager: 

„tot op dat tijdstip alleen tot het nemen van con-
„servatoire maatregelen gerechtigd (zal) zijn." 

De bescherming, die artikel 44 Ow tegen de gevolgen 
van de openbaarmaking biedt, bestaat dus hieruit, dat het 
uitsluitende recht, zoals dat door de octrooiverlening ont
staat, een werking krijgt als ware het reeds op het tijdstip 
van openbaarmaking ontstaan. Uit dat recht vloeien dan 
ook in beginsel alle rechtsvorderingen voort, die aan het 
uitsluitende octrooirecht eigen zijn. Omdat echter tijdens 
de periode van openbaarmaking dat recht nog in statu 
nascendi verkeert, kunnen die rechtsvorderingen tijdens 
die periode nog niet worden ingesteld. Vandaar dat ter 
zake van tijdens de openbaarmakingsperiode verrichte 
handelingen in feite alleen de schadevordering mogelijk 
is. Maar - en dat is het springende punt - die vordering 
berust op schending van het dan met terugwerkende 
kracht geboren exclusieve recht, zodat de schadevergoe
dingsplicht ex artikel 44 Ow haar grondslag vindt in de 
onrechtmatigheid der tijdens de openbaarmaking ver
richte handelingen en niet in enig op grond van oppor-
tuniteitsoverwegingen ingevoerd risicobeginsel. Aldus ook 
reeds TELDERS in zijn noot in B.I.E. 1937 blz. 138 onder 
Rb. Almelo 20 februari 1935. 

Het is dus niet zo, dat de derde, die de in een open-
baargemaakte aanvrage omschreven maatregel toepast, 
rechtmatig handelt, maar het risico van een achteraf 

Consequenties van artikel 43A Rijksoctrooiwet, 

door Prof. Mr E. A. VAN NIEUWENHOVEN H E L B A C H 1 ) . 
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verschuldigd te worden schadevergoedingsplicht aan
vaardt. Hij is schadeplichtig, omdat hij onrechtmatig han
delt en zich zulks bewust is. Zo laat zich tevens verklaren, 
waarom artikel 44 lid 2 Ow voorziet in de mogelijkheid 
om reeds tijdens de openbaarmaking het exploit van ar
tikel 43 Ow uit te brengen. Dat is een van de conser-
vatoire maatregelen, die de aanvrager reeds tijdens de 
periode van openbaarmaking ter bewaring van zijn -
dan nog zwevende — recht kan nemen. 

Zo bezien zou het voor de hand hebben gelegen om 
bij de invoering van de in het kader van het uitgestelde 
vooronderzoek noodzakelijke tweede, eerdere publicatie, 
de bescherming tegen de gevolgen daarvan op dezelfde 
leest te schoeien door het met de octrooiverlening ge
constitueerde recht tot die eerdere publicatie te laten 
terugwerken. 

Daartegen bestond echter dit bezwaar, dat die eerdere 
publicatie - de terinzagelegging van artikel 22C Ow -
met de latere publicatie — de openbaarmaking van ar
tikel 25 Ow - niet vergelijkbaar is. De openbaarmaking 
betreft een maatregel, die door de OR octrooieerbaar 
is bevonden en ten aanzien waarvan alzo in beginsel 
- behoudens oppositie - vaststaat, dat daarvoor ook in
derdaad octrooi zal worden verleend, terwijl dat voor 
de maatregel, waarop de terinzagelegging betrekking 
heeft, juist niet geldt. Het zou te ver voeren om ten aan
zien van zodanige nog in het geheel niet getoetste maat
regel door uitbreiding van de werking van het octrooi 
tot de terinzagelegging voor derden de verplichting tot 
volledige schadevergoeding in het vooruitzicht te stellen, 
die daarvan het gevolg zou zijn. Tot die conclusie was 
reeds de Commissie-GELissEN bij de voorbereiding van 
het wetsontwerp gekomen (Mem. v. Toel. blz. 10 1. kol. 
Kamerstukken, Zitting 1960-1961 - 6429 no 3) en daar
van gingen ook de belanghebbenden uit. 

Vandaar juist in plaats daarvan de invoering in artikel 
43A Ow van de verplichting tot uitkering van een rede
lijke vergoeding na betekening van een exploit. De moge
lijke verschuldigdheid van een dergelijke vergoeding, 
waarvoor men reserveren kan, is een last, die veel minder 
zwaar weegt, dan de verschuldigdheid van een volledige 
schadevergoeding en daardoor ten aanzien van een nog 
niet onderzochte maatregel veel beter passend. Maar 
daarmede is dan tevens gezegd, dat handelingen ter zake 
waarvan - na octrooiverlening - de redelijke vergoeding 
moet worden voldaan, niet onrechtmatig, immers niet 
in strijd met een - toen nog zwevend - recht van de aan
vrager zijn verricht en derhalve de vergoedingsplicht van 
artikel 43A Ow wel op een risicobeginsel berust. 

Dit heeft consequenties en wel allereerst ten aanzien 
van de functie van het exploit. 

In het kader van de regeling van artikel 44 Ow ver
vult het exploit uitsluitend de rol van bewijsmiddel ten 
aanzien van de mate van wetenschap, die bij de derde 
voor diens schadeplichtigheid wegens rechtsschending 
wordt vereist. Met die schadeplichtigheid als zodanig 
heeft het exploit niets van doen. Het geschonden recht 
wordt niet door het exploit, maar door de octrooiver
lening met terugwerkende kracht geconstitueerd, terwijl 
de derde ook desbewust kan zijn, zonder een exploit te 
hebben ontvangen. 

Bij de vergoedingsplicht ex artikel 43A Ow is het 
echter anders, omdat deze plicht voortvloeit uit een risico, 
dat primair - de octrooiverlening moet er nog bij komen 
- door het uitbrengen van een exploit wordt gecreëerd. 
Zonder exploit ontstaat de vergoedingsplicht niet, ook al 
heeft de derde de door hem toegepaste maatregel bewust 
aan eens anders ter inzage gelegde aanvrage ontleend en 
ook al wordt op die aanvrage voor die maatregel octrooi 
verleend. In het kader van artikel 43A Ow heeft het 
exploit dus constitutieve werking en moet het die werking 
ook hebben, omdat een andere grondslag voor de ver

goedingsplicht ontbreekt; er is niet een zwevend recht, 
dat door de octrooiverlening, met terugwerkende kracht 
tot de terinzagelegging, tot volkomenheid wordt gebracht. 

Deze constitutieve werking van het exploit ex artikel 
43A Ow verklaart tevens, waarom in dit artikel wordt 
bepaald, dat datgene, waarvoor octrooi wordt gevraagd 
en waarop de handelingen van de derde betrekking heb
ben, nauwkeurig moet worden aangeduid. Als bron van 
het risico, waaruit de vergoedingsverplichting voortvloeit, 
moet het exploit die gegevens bevatten, die nodig zijn om 
na de octrooiverlening - als de vergoeding wordt inge
vorderd - de grenzen van het risico te bepalen. Dan moet 
uit het exploit blijken ten aanzien van welke handelingen 
en welk gedeelte der aanvrage het risico is gecreëerd, 
alsook of het verleende octrooi dat gedeelte der aanvrage 
dekt. Het belang hiervan springt in het oog als men be
denkt, dat de inhoud der ter inzage gelegde aanvrage 
een niet onderzochte en wellicht ongeordende massa 
vormt, die evengoed geen enkele als meer dan één oc
trooieerbare uitvinding kan bevatten en voorts dat de 
aanvrager krachtens artikel 221 lid 7 Ow het recht heeft 
de aanvrage na de terinzagelegging te herzien. 

De aanvrager dient derhalve in de ex artikel 43A Ow 
uit te brengen exploiten zoveel mogelijk precisie te be
trachten en wel niet alleen ten aanzien van het relevante 
deel van zijn aanvrage, maar ook ten aanzien van de 
door de derde verrichte handelingen; deze beide groot
heden tezamen bepalen het aan derde te zetten risico. 
Betracht de aanvrager deze precisie niet, dan loopt hij de 
kans, dat na de octrooiverlening door de Rechter zal 
worden beslist, dat in het exploit aan de derde niet een 
risico is gezet, dat de aanvrager op een redelijke ver
goeding aanspraak geeft. Mijn indruk is, dat hiermede in 
de praktijk niet altijd voldoende rekening wordt ge
houden. 

Na het reeds opgemerkte is tevens duidelijk, dat in het 
exploit ex artikel 43A Ow geen plaats is voor de in 
„gewone" exploiten ex artikel 43 Ow niet ongebruikelijke 
sommatie om de daarin gestelde handelingen te staken. 
Zolang de octrooi-aanvrage nog niet is openbaar ge
maakt, ontbreekt het recht, waarop die sommatie zou 
moeten steunen. Bovendien is nu juist een kenmerk van 
ieder risico, dat degene te wiens laste het komt, vrij is te 
bepalen of hij het al dan niet wil dragen. Miskent men dit 
- en mij zijn gevallen bekend, waarin zulks is gebeurd - , 
dan stelt men zich bloot aan een actie uit onrechtmatige 
daad. Te denken valt in dit verband aan het arrest inzake 
Drefvelin/Wientjes (HR 6 april 1962, N.J. 1965 no 
116; B.I.E. 1962 no 34 blz. 109). Zie daarover ook 
SLAGTER NJ.bl . 1965 blz. 667 e.v. 

In verband met de redactie van het in artikel 43A Ow 
bedoelde exploit rijst nog een ander probleem. Zoeven 
wees ik erop, dat de aanvrager krachtens artikel 221 
lid 7 Ow het recht heeft zijn aanvrage na de terinzage
legging te herzien, bijv. door andere conclusies in te 
dienen, gericht op in de beschrijving voorkomende 
materie, die in de oorspronkelijk ingediende conclusies 
niet was geclaimd; die nieuwe conclusies worden dan 
mede ter inzage gelegd. Het is echter in beginsel ook 
mogelijk, dat de aanvrager een dergelijke herziening 
bewerkstelligt door in het aan een derde betekende ex
ploit nog niet eerder geclaimde materie nauwkeurig aan 
te duiden als „datgene waarvoor octrooi wordt ge
vraagd". Omdat dan anderen dan de betrokken derde 
van die frontverandering onkundig blijven, rijst de vraag 
of het met het oog op hun belangen niet gewenst is een 
bepaling op te nemen, die de aanvrager verplicht van 
alle ex artikel 43A Ow uitgebrachte exploiten een af
schrift aan de OR toe te zenden, opdat deze die afschrif
ten mede ter inzage kan leggen. 

Een probleem ten slotte, dat met het vorige samen
hangt, wordt gevormd door de vraag hoe geoordeeld 
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moet worden over het geval, dat de aanvrager op basis 
van dezelfde aanvrage aan dezelfde derde achtereen
volgens exploiten laat betekenen, waarin verschillende 
materie als „datgene waarvoor octrooi wordt gevraagd" 
is aangeduid. Neemt men aan, dat de aanvrager tot aan 
de openbaarmaking vrij is het accent binnen de grenzen 
der oorspronkelijk ingediende stukken te verleggen, dan 
dient m.i. te worden aangenomen, dat ieder exploit voor 
de derde ten aanzien van de daarin aangeduide materie 
en de daarin aangeduide handelingen een eigen risico 
schept en dus door het latere exploit het eerdere niet on
gedaan wordt gemaakt, tenzij in het latere exploit het 
eerdere uitdrukkelijk zou worden ingetrokken. 

De grondslag, waarop de regeling van artikel 43A Ow 
berust, heeft ook consequenties ten aanzien van de 
positie van de derde, die de in een ter inzage gelegde 
aanvrage beschreven maatregel zelf reeds had gevonden 
en in zijn bedrijf in toepassing had gebracht op het tijd
stip, waarop die aanvrage werd ingediend. Wanneer die 
derde na betekening van een exploit zijn handelingen 
voortzet en vervolgens op de aanvrage octrooi wordt 
verleend, is hij dan aan de octrooihouder een redelijke 
vergoeding verschuldigd? Zou de vergoedingsplicht van 
artikel 43A Ow, evenals de schadeplicht van artikel 
44 Ow, op rechtsschending berusten, dan zou het ant
woord uiteraard ontkennend moeten luiden, omdat dan 
de derde zich op een recht van voorgebruik zou kunnen 
beroepen. Ten aanzien van de vergoedingsplicht van 
artikel 43A Ow kan dat beroep hem echter, strikt ge
nomen, niet baten, omdat het recht van voorgebruik een 
exceptie vormt op het uitsluitende recht van de octrooi
houder, terwijl de vergoedingsplicht van artikel 43A Ow 
niet op schending van dat recht, maar op een risico
beginsel berust. Daar staat echter tegenover, dat het 
zeker niet met de bedoeling van de wetgever zou stroken 
om aan de voorgebruiker in het stadium van de terin-
zagelegging het verweer te onthouden, dat hem voor de 
daaropvolgende stadia van de openbaarmaking en de 
verlening wel is toegekend. Het meerdere behoort het 
mindere te impliceren en een redelijke wetstoepassing 
brengt derhalve mede de voorgebruiker niet vergoedings-
plichtig te achten. Het zou echter eleganter zijn geweest, 
wanneer dit uitdrukkelijk zou zijn bepaald en het ver
dient zeker aanbeveling bij toekomstige wetswijzigingen 
artikel 43A Ow op dit punt te verduidelijken. 

Merkwaardig is overigens, dat precies hetzelfde pro
bleem ook in Duitsland speelt, omdat in de vergoedings
regeling, die daar te lande in verband met de invoering 
van het uitgestelde vooronderzoek in § 24, Abt. 5 van 
de thans geldende wet is opgenomen, voor de voorgebrui
ker evenmin een uitzondering is gemaakt. Op dergelijke 
gronden als zojuist vermeld, wordt ook in Duitsland de 
voorgebruiker niettemin niet vergoedingsplichtig geacht. 
Zie daarvoor TETZNER N.J.W. 1969 blz. 642 e.v. en 
KRIEGER GRUR 1968 (Inlandsteil), blz. 225/6. 

Ten slotte heeft het aan artikel 43A Ow ten grondslag 
liggende risicobeginsel ook consequenties ten aanzien van 
de toepassing van artikel 30 lid 2 Ow. Gesteld een derde 
brengt na de terinzagelegging van een aanvrage door hem 
volgens die aanvrage vervaardigde voortbrengselen of 
stoffen in het verkeer, moeten dan die voortbrengselen of 
stoffen na verlening van octrooi op die aanvrage als 
rechtmatig in het verkeer gebracht gelden, zodat zij dan 
vrijelijk kunnen worden gebruikt en verder verhandeld? 
En maakt het in dat verband verschil of die voortbreng
selen door de derde in het verkeer zijn gebracht na ver
loop van dertig dagen nadat hem een exploit is uitge
bracht, dan wel of de derde ter zake van die voortbreng
selen aan de octrooihouder een redelijke vergoeding heeft 
betaald? 

Wil men deze vragen naar geldend recht beantwoor
den, dan dient men uit te gaan van de rechtspraak van 

de HR, die leert, dat rechtmatig in het verkeer is ge
bracht al wat in het verkeer is gebracht zonder dat daar
bij octrooi-inbreuk is gemaakt, ongeacht of het goed in 
het verkeer is gebracht vóór of na de openbaarmaking 
(HR 6 maart 1936, N.J. 1936 no 558 m.o. E.M.M., 
B.I.E. 1937 blz. 39 m.o. B.M.T.; HR 6 juni 1941, N.J. 
1941 no 812 m.o. E.M.M., B.I.E. 1941 no 94 m.o. 
F.J.A.H.). En gaat men daarvan uit, dan is duidelijk, 
dat naar geldend recht de bedoelde voortbrengselen of 
stoffen inderdaad rechtmatig in het verkeer zijn gebracht, 
zelfs ongeacht of aan de derde vooraf een exploit is 
betekend en ook ongeacht of de derde na de octrooi
verlening ter zake van die voortbrengselen of stoffen een 
redelijke vergoeding heeft betaald. De vergoedingsrege
ling van artikel 43A Ow is immers juist ingevoerd als 
substituut voor de ongewenst geachte uitbreiding van de 
terugwerkende kracht der octrooiverlening tot de terin
zagelegging en die regeling berust juist daarom niet op 
het bestaan van een voor schending vatbaar zwevend 
recht, maar op een risicobeginsel. Anders gezegd, ont
breekt vóór de openbaarmaking van de aanvrage een aan 
de aanvrager toekomend recht, dat door het in het ver
keer brengen tijdens de terinzagelegging kan worden ge
schonden en is daarom wat tijdens die periode door een 
ander dan de aanvrager in het verkeer is gebracht niet 
onrechtmatig in het verkeer gebracht. Daaraan doet ook 
niet af, dat in het arrest van 1941 door de HR werd 
overwogen: 

„dat voor uitbreiding van de rechten voortvloei-
„ende uit een later verleend octrooi ook tot de 
„beschikking over voortbrengselen, die door an-
„deren reeds in het verkeer waren gebracht voordat 
„de aanvraag om octrooi openbaar gemaakt was, 
„slechts dan redelijke grond zou bestaan, indien als 
„regel mocht worden aangenomen, dat zulke voort
brengselen hun ontstaan ontleenen aan onoorbaar 
„partij trekken van de uitvinding; dat echter zonder 
„meer die onderstelling niet gerechtvaardigd is, 
„maar dan ook voor het geval van onoorbaar ge-
„bruik van de uitvinding als voormeld den octrooi
h o u d e r te dier zake geen verdere bescherming toe-
„komt dan het gemeene recht hem in artikel 1401 
„B.W. biedt;" 

Want nu de Ow als lex specialis voor de toepassing 
van een eens anders uitvinding, die mogelijk is gemaakt 
door de terinzagelegging van de daarop betrekking heb
bende aanvrage, in artikel 43 A een specifieke regeling 
geeft, is op dat punt voor aanvullende werking van het 
gemene recht geen plaats. 

Denkbaar is evenwel, dat de lege ferenda een andere 
oplossing de voorkeur verdient en dat met name in het 
kader daarvan, wel van belang is of voor de door de 
derde in het verkeer gebrachte voortbrengselen of stoffen 
een redelijke vergoeding is betaald. Die oplossing zou 
kunnen inhouden, dat de voortbrengselen of stoffen, die 
tijdens de terinzagelegging door een ander dan de aan
vrager in het verkeer worden gebracht, als rechtmatig in 
het verkeer gebracht gelden wanneer ter zake een rede
lijke vergoeding is voldaan. Een dergelijke oplossing 
zou echter alleen dan kunnen werken, wanneer, net als 
in Duitsland krachtens § 24 Abt. 5 Patentgesetz, de 
vergoedingsplicht door de terinzagelegging en niet door 
het na de terinzagelegging uitbrengen van een exploit zou 
ontstaan. Anders zou immers de aanvrager het recht
matig in het verkeer komen der betrokken voortbreng
selen of stoffen kunnen voorkomen door géén exploit uit 
te brengen, maar eerst - ten minste - de openbaarmaking 
af te wachten. Voorts zou dan tevens aan het begrip 
„rechtmatig in het verkeer gebracht" een andere inhoud 
moeten worden gegeven, dan daaraan door de HR -
onder vigueur van de vóór 1963 geldende wet - is toe
gekend. 
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Een dergelijke regeling zou er op neerkomen, dat 
zowel aan de octrooiverlening als aan de vergoedings
verplichting een verder strekkende werking zou worden 
toegekend dan deze thans krachtens artikel 43A Ow 
bezitten. Alsdan zou practisch gesproken de octrooiver
lening terugwerken tot de datum van terinzagelegging, 
maar zouden ook handelingen, die ten aanzien van 
tijdens de terinzagelegging in het verkeer gebrachte voort
brengselen of stoffen, na de openbaarmaking worden 
verricht door de uitkering van een redelijke vergoeding 
aan werking van het recht van de octrooihouder worden 
onttrokken. 

Bij nader inzien lijkt mij de koppeling van de ver
goedingsverplichting aan het feit van de terinzagelegging 
in plaats van aan een na de terinzagelegging aan de 
betrokkene te betekenen exploit, voor een goede werking 
van de voorgestelde oplossing niet noodzakelijk. Ken
merk van die oplossing is, dat een ieder, die na de open
baarmaking resp. de octrooiverlening enig in art. 30 
lid 1 Ow bedoelde handeling verricht ten aanzien van 
onder de openbaargemaakte aanvrage resp. het daarop 
verleende octrooi, vallende voortbrengsels of stoffen en 
deswege door de octrooihouder wordt aangesproken, zich 

Met A.I.P.P.i 

door Jhr Mr 

De A.I.P.P.I. is weer bijeen geweest. Van 9 tot 14 juni 
1969 ontmoetten 1400 leden — merendeels octrooige
machtigden — elkaar in het romantische Venetië ter 
bijwoning van het 27e congres der „Association Inter
nationale pour la Protection de la Propriété Industrielle". 
Zulks werkelijk niet alleen om trouw aan de werkzit-
tingen deel te nemen en stem uit te brengen voor het al 
of niet verwijzen van een agendapunt naar een volgend 
congres. Men kwam er om elkaar te zien, maar ook om 
gezien te worden. Naast oude gezichten ontmoette men 
nieuwe, tot nog toe verscholen achter reeds vertrouwde 
handtekeningen, maar ook nieuwe, wier handtekeningen 
men — dank zij het congres — nog hoopte te leren 
kennen. Problemen, die door de niet altijd even goed 
begrepen correspondentie steeds groter werden, konden 
op het congres door een enkel gesprek tot hun ware pro
porties worden teruggebracht, ja zelfs opgelost. 

Daarnaast was het congres een eens in de drie jaren 
weerkerend uitje. Daarom deden de 1400 leden zich door 
1000 dames vergezellen. Aan de Italianen dus de taak 
2400 deelnemers uit 55 landen in of voor hun congres 
uit te nodigen, in het Venetiaanse verkeer te brengen, 
verder te amuseren, te eten te geven, in de hotels af 
te leveren en voor een of ander voldoende in voorraad te 
hebben ofwel te gebruiken. 

Hierin zijn zij met vlag en wimpel geslaagd. Dat op 
uur U de officiële vaporetti in staking waren gegaan, 
hebben de congressisten slechts bij geruchte vernomen: 
voor hen lagen in allerijl door het organisatie-comité ge
charterde privé-bootjes klaar. Maar ook zonder deze 
staking was het vervoer al een hele opgave, vooral daar 
wij, ondergebracht in 28 verschillende hotels, nu eens 
op het Lido, dan weer in Venetië tezamen moesten 
komen. Een keurig verzorgd „Horaire des Transports" 
van liefst 32 bladzijden droeg er toe bij, dat niemand de 
boot miste. 

Ik heb mij laten vertellen, dat de organisatoren zich 
vooraf behalve over het vervoer ook zorgen maakten 
over de houding van de plaatselijke bevolking. Zou de 
aanblik van zovele in feestgewaad gestoken gasten niet 
noden tot een opruimingsactie van overtollige tomaten 

het recht tot voortzetting dier handelingen kan ver
zekeren door aan te tonen dat die voortbrengsels resp. 
stoffen tijdens de terinzagelegging in het verkeer zijn 
gebracht en tevens de betaling van een redelijke ver
goeding aan te bieden. 

Deze oplossing is ook uitvoerbaar indien niet reeds 
tijdens de periode van terinzagelegging ten aanzien van 
de betrokken voortbrengsels of stoffen door het uit
brengen van een exploit de verplichting tot uitkering van 
een vergoeding in het leven is geroepen, doch dit eerst na 
afloop van de periode der terinzagelegging, dus na de 
openbaarmaking c.q. de octrooiverlening geschiedt. Al
leen zal dan bij de bepaling van de redelijke vergoeding 
niet rekening mogen worden gehouden met de handelin
gen die voor de betekening van het exploit ten aanzien 
van de betrokken voortbrengsels of stoffen reeds zijn 
verricht. 

Koppeling van de vergoedingsverplichting aan het en
kele feit van de terinzagelegging heeft uiteraard het na
deel dat de vergoedingsverplichting ontstaat ten laste van 
derden die, doordat hun geen exploit is betekend, zich 
van het risico dat zij door hun handelingen op zich 
nemen, niet bewust zijn. 

I. in Venetië, 

J. A. STOOP. 

en rotte eieren als ter gelegenheid van de opening van de 
Milanese Scala in november 1968 georganiseerd? Ook dit 
spook werd gelukkig bezworen, waaraan wij zelf wellicht 
een steentje hebben bijgedragen door gehoor te geven aan 
het „belangrijke en dringende" verzoek ons bij aankomst 
gedaan, om in afwijking van het voorlopige programma 
op de openingsavond niet in avondkledij, doch in wandel-
costuum te verschijnen. 

Konden de organisatoren het grote aantal deelnemers 
gemakkelijk aan, meer moeite hadden kennelijk deze laat-
sten om zich aan een dergelijke mensenmenigte aan te 
passen. Dit kwam vooral tot uiting bij de buffetten, waar 
het gedrag der deelnemers soms meer als ,,disgusting" 
dan als „degusting" gequalificeerd moest worden. Er was 
geen enkele aanleiding zich zozeer te verdringen, er was 
voldoende en er bleef voldoende over. Iets verderop ston
den vaak nog nagenoeg volle tafels en voor hen, die maar 
even geduld toonden, bleef de champagne rijkelijk 
vloeien. Eerst naarmate de week verliep, leek bij de deel
nemers het vertrouwen te groeien, dat zij van hun con
gresbijdrage van $ 80,— (waar de Italianen nog een 
veelvoud op hebben moeten toeleggen) werkelijk waar 
voor hun geld zouden krijgen. 

De officiële opening van het Congres voltrok zich 
maandagavond in het Dogenpaleis. Zij die bijtijds kwa
men, vonden plaats in de fraaie zaal van de Grote Raad 
(Sala del Maggior Consiglio), die Henri III eens deed 
verzuchten „Si je n'étais roi de France, je voudrais être 
citoyen de Venise". De overigen konden de openings
plechtigheid in de naastgelegen „Sala dello Scrutino" op 
de beeldbuis volgen. Dit hielden zij nog uit bij de niet te 
lange toespraken. Eerst van de burgemeester van Venetië, 
wiens Italiaans vrij redelijk te volgen was, omdat men 
toch wel begreep wat hij te zeggen had. De voorzitter 
van de Italiaanse Groep, MARIO LUZATTI, bood elck wat 
wils door ons beurtelings in het Frans, Engels en Duits 
toe te spreken. Daarna was het woord aan GIOVANNI 
AGNELLI, internationaal president van de A.I.P.P.I., in de 
ledenlijst bescheidenlijk opgenomen als advocaat, maar 
in werkelijkheid president-directeur van de FIAT-fabrie-
ken, die ons in perfect Engels (hem volgens Time's 
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hoofdartikel van 17 januari 1969 door zijn Engelse gou
vernantes bijgebracht) er aan herinnerde, dat aan 
GALILEO GALILEI in 1594 door de Doge van Venetië het 
oudst bekende octrooi ter wereld werd verleend 1 ) . Na 
een als steeds éblouissante Franse rede van de rappor-
teur-général PAUL MATHÉLY besloot de Staatssecretaris 
voor Landbouw, COLLESELLI, de rij der sprekers met een 
Italiaans welkomstwoord namens zijn regering. De daar
op volgende kamermuziekuitvoering woog voor hen die 
de plechtigheid vanuit de bijzaal moesten volgen, ken
nelijk minder zwaar dan het verlangen naar de beneden 
gereed staande buffetten. Vandaar de eerste botsing, die 
— als gezegd — echter niet de organisatoren, maar wel 
de deelnemers toegerekend moet worden. 

Een openlucht fanfareconcert van de Venetiaanse 
Banda Municipale op het wereldberoemde San Marco 
plein besloot deze eerste avond tot vermaak niet alleen 
van de congressisten, maar ook van de overige toeristen 
en de plaatselijke bevolking. 

Was het tot nog toe nog mogelijk alle congresgangers 
tezamen bezig te houden, voor het volgende programma 
moesten de organisatoren wel een splitsing in groepen 
A, B en C aanbrengen. Vandaar dat ik de verdere evene
menten zonder dagvermelding de revue zal moeten laten 
passeren. Er was — hoogtepunt van de ons geboden 
divertissementen — een operavoorstelling. Het kon niet 
Venetiaanser. In het zwaar barokke, maar toch char
mante „La Fenice" theater (immers na de brand van 
1836 als phoenix herrezen) genoten wij van „I quattro 
Rusteghi" (de vier boerse vrienden), een blijspel van de 
Venetiaan CARLO GOLDONI (1701-1793), op muziek van 
de Venetiaan ERMANNO WOLF-FERRARI (1876-1948), 
gedirigeerd door diens zoon MANNO en gezongen in 
zwaar Venetiaans accent, een der oorzaken dat Uw ver
slaggever — de lezer vergeve het hem — niet alles heeft 
kunnen volgen. De moraal sprak echter bijzonder aan: 
ondanks voortijdige openbaarmaking van bruidegom aan 
bruid kon het huwelijksoctrooi toch worden verleend! 

Wel in schrille tegenstelling hiertoe stond de filmvoor
stelling in het Filmfestivalgebouw op het Lido. Beloofd 
was ons een internationaal bekroond filmwerk, een hoog
tepunt dus van de hedendaagse westerse cultuur. Ik vrees 
zelfs dat we dit gezien hebben. Maar wat moeten de 
Japanners, Russen e tutti quanti gedacht hebben, toen 
zij zagen dat wij het niet verder kunnen brengen dan tot 
een afschuwelijk gangsterdrama, zich afspelend in een 

!) In het voetspoor van KOHLER gaat DRUCKER zelfs terug 
tot 1469, maar ook zij noemen Venetië als eerste plaats, waar 
een octrooi werd verleend. 

Question 23 A — Etude en vue de Tunification du droit 
des marques: L'incontestabilité de l'enregistrement. 

Le Congres adopte les principes suivants: 

I — L'enregistrement et 1'usage d'une marque en-
registrée deviendront incontestables au regard de droits 
acquis antérieurement sur un signe distinctif, a la condi-
tion: 

a) que l'enregistrement de la marque ait été effectué de 
bonne foi; 

b) que l'enregistrement ait été publié et qu'un recours 
soit ouvert aux titulaires de droits antérieurs pour at-
taquer la marque dans les délais prévus; 

troosteloos Amerika, waar de vele schietpartijen, bij voor
keur met machinegeweer, soms afgewisseld door een tik
keltje bloot, geen ander doel hadden dan te trachten de 
inkomsten van een speelcasino aan een rivaliserende 
gangsterbende afhandig te maken? Filmisch waren de 
opnamen uitstekend, maar dat was dan ook alles. 

De andere avonden waren er cocktail-ontvangsten 
door het Venetiaanse V.V.V., de plaatselijke Industriële 
Club en het Internationale Kunst- en Kostuumcentrum. 
Massale ontvangsten — hoe kon het ook anders bij een 
dergelijke deelname? — waar uitstekend te eten en te 
drinken werd geboden, maar men slechts uit het pro
gramma kon lezen door wie men uitgenodigd was. Trou
wens, was het niet een kenmerk van het hele congres, dat 
men nauwelijks besefte bij de Italianen te gast te zijn, nu 
zij in aantal overvleugeld werden zowel door de Ameri
kanen, de Duitsers, de Engelsen als de Fransen en zeker 
geëvenaard door de Japanners, die — ongeacht of zij een 
der drie congrestalen machtig waren — een heel charter-
vliegtuig hadden gevuld om in Venetië acte de présence 
te geven? 

De donderdag was de excursiedag. Men kon naar het 
karakteristieke vissersdorpje Chioggia varen en daar een 
demonstratie van visserijtechniek bijwonen of doorrijden 
naar de stijlvolle Romaanse abdij van Pomposa. Men kon 
de Venetiaanse villa's bezoeken of deelnemen aan een 
lunch-happening bij Roberta. En voor de onvermoei-
baren was er tenslotte een lange bustocht naar de Dolo
mieten, waarvan tengevolge van de slechte weersomstan
digheden alleen de uitstekende lunch in de herinnering 
zal achterblijven. 

Het uitgebreide damesprogramma ken ik alleen van 
horen zeggen: Sightseeing, glasblaasdemonstraties, shop
ping, maar bovenal de modeshow van EMILIO PUCCI, die 
ook daarom al zozeer in de smaak viel, omdat vooraf 
werd aangekondigd dat slechts niet in de verkoop zijnde, 
futuristische modellen zouden worden getoond. 

Te vlug ging de week voorbij en zaten wij al aan het 
door de Italiaanse Groep geoffreerde slotbanket. Ook 
hier toonden de organisatoren zich de meerderen van hun 
gasten. Slaagden de eersten er in om de 2400 gasten 
(deels in prachtige zijden kimono's gekleed) uit vrees 
voor enkele regendruppels in plaats van op de terrassen 
binnenshuis te doen bedienen, de laatsten brachten het 
niet op hun conversatie tijdens de officiële redevoeringen 
te onderbreken. Eerst het veelkleurige, van zee uit afge
schoten, denderende vuurwerk bracht een ieder tot de 
bezinning, dat dit congres toch wel in alle opzichten ge
slaagd was. 

's-Gravenhage, 23 juni 1969. 

c) qu'un délai de cinq ans se soit écoulé depuis la publi-
cation de l'enregistrement, et que la marque ait été 
utilisée pendant un délai suffisant avant 1'expiration de 
ce délai; ou qu'un délai d'un an se soit écoulé a comp-
ter d'une notification faite aux titulaires des droits 
antérieurs, sans qu'il soit exigé dans ce cas a leur 
égard que la marque ait été utilisée pendant ce délai. 

II — La conséquence de l'incontestabilité est que le 
titulaire de droits de marques antérieures ne pourra plus 
les faire valoir a 1'encontre de la marque devenue in con-
testable, mais l'incontestabilité ne fera pas obstacle a 
1'annulation de la marque pour défaut de validité ne dé-
coulant pas de droits antérieurs, ou a sa déchéance pour 
défaut d'usaga sans excuses légitimes. 

Protocol der wensen en besluiten van het congres der A.I.P.P.I. te Venetië in 1969 

(Franse tekst; onder voorbehoud van rectificatie) 
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Le titulaire conservera notamment Ie droit d'utiliser sa 
marque et de 1'opposer aux tiers. 

III — Le lois nationales auront la possibilité de prévoir 
que, pour éviter une confusion entre la marque devenue 
incontestable et le signe distinctif antérieur, le juge pourra 
imposer des mesures de différenciation qui s'appliqueront 
aux conditions de 1'utilisation soit de la marque, soit du 
signe antérieur, soit des deux. 

Question 40 A — Les inventions d'employés. 

Le Congres, 

constatant que 1'opinion de 1'Assemblée s'est divisée sur 
le point qui conditionne toute la solution de la question, 
a savoir la définition qu'il convient de donner a 1'inven-
tion de service, 

décide de renvoyer la question au Comité Exécutif 
pour continuer 1'étude en vue d'un prochain Congres. 

Question 41 A — La Protection du nom commercial. 

Le Congres, 

dans le but d'établir un régime commun de protection 
minimum des noms commerciaux 

adopte des principes suivants: 

1. Le nom commercial est une désignation distinguant 
une entreprise commerciale de production ou de vente de 
produits ou de fourniture de services. Le nom commercial 
peut consister notamment dans un nom patronymique, 
une dénomination de fantaisie, une combinaison de mots 
génériques, un sigle, une enseigne, etc. 

1. Inleiding. 

In vorige jaargangen van dit tijdschrift is het Congres 
der A.I.P.P.I. te Parijs (1950) wel genoemd „der Cham-
pagner-Kongress", dat te Wenen (1952) „der Musik-
Kongress" en dat te Tokio (1966) „le Congres du 
Sourire". Hoe zal het van 9-14 juni 1969 te Venetië ge
houden congres voortleven in de herinnering der deel
nemers? Misschien wel als het „blauwe Congres"! Blauw 
in allerlei schakeringen: Lichtblauw was de hemel boven 
Venetië en grijs-blauw het water waarin deze unieke 
stad gelukkig nog steeds niet is verzonken. Hei-blauw 
waren de plastic koffertjes waardoor de deelnemers aan 
het Congres zich in het verkeersgewoel te land en te 
water van andere stervelingen onderscheidden. Groen-
blauw waren de jurkjes van de ruim 70 charmante meis
jes, die de congresganger reeds bij aankomst op het vlieg
veld en op iedere aanlegsteiger en in de hotels en ver
gaderzalen hielpen en de weg wezen. Paars-blauw is de 
A.I.P.P.I.-ballpoint weermee deze regels geschreven wor
den, donker-blauw de „Liste des Participants" van 154 
bladzijden, waarin we achteraf nog de namen ontdekken 
van mensen die er waren zonder dat we ze ontmoet heb
ben, fel-blauw de achterwand waartegen de bestuurstafel 
prijkte in de luchtgekoelde vergaderzaal van het Hotel 
„Excelsior" (Lido), de bestuurstafel waarachter we de 
vertrouwde gezichten ontwaarden van PAUL MATHÉLY, 
rapporteur-général, RUDOLF E. BLUM, secrétaire-général, 
(STEPHEN LADAS, trésorier-général, was verhinderd) en 
Prof. Mr G. H. C. BODENHAUSEN, directeur der B.I.R.P.I., 
en waar de voorzittershamer beurteling werd gehanteerd 

2. Le nom commercial fait 1'objet d'un droit exclusif 
beneficiant de la protection; ce droit s'acquiert par 
1'usage ou par 1'enregistrement; 

3. a) Le nom commercial est protégé contre 1'usage 
par un tiers de la même désignation ou d'une 
désignation similaire pouvant entraïner un ris-
que de confusion entre les entreprises ou induire 
le public en erreur; 

b) le nom commercial notoire est protégé même 
contre un emploi pour designer des entreprises 
ayant des objets différents lorsqu'un préjudice 
est causé au titulaire du nom. 

Le Congres décide de continuer 1'étude de la question, 
notamment en ce qui concerne une éventuelle réforme de 
1'article 8 de la Convention, et 1'extension de la protec
tion d'un nom commercial qui est connu ou qui a un re-
nommé dans le pays en question même sans usage ou 
enregistrement. 

Question 42 A — Le certificat d'auteur d'invention. 

Le Congres, 
décide de poursuivre 1'étude de la question. 

Question 47 A — Effets de la territorialité des droits de 
marque en cas d'importation non autorisée de produits. 

Le Congres 
décide de poursuivre 1'étude de la question. 

Question 48 B — Application des Articles 2 et 15 de la 
Convention d'Union. 

Le Congres 
décide de poursuivre 1'étude de la question. 

door Voorzitter GIOVANNI AGNELLI, vice-Voorzitter en 
Voorzitter der Italiaanse groep MARIO C. E. LUZATTI en 
tijdens de werkzittingen door de landelijke Voorzitters 
DAVIDSON (Nederland), POINTET (Zwitserland), M E D -
CALF (Canada), HESKETH-PRICHARD (Groot-Brittannië) 
en O'FARREL (Argentinië). Blauw-blauw tenslotte wer
den vele onderwerpen gelaten, die dit congres eigenlijk 
had moeten regelen. 

En daarmede komen we dus tot onze eigenlijke taak: 
de beschrijving van het zakelijke gedeelte. Het resultaat 
was mager, als men alleen naar het hierbij afgedrukte 
„Protocol der wensen en besluiten" kijkt. De ervaren 
congresganger is daardoor echter niet teleurgesteld. Hij 
weet dat het succes van een congres ook in iets anders 
kan liggen dan in de geformuleerde resoluties, en dat, wat 
deze laatste betreft, de werkwijze van de A.I.P.P.I. nu 
eenmaal noodgedwongen deze kant op is gegaan, dat het 
eigenlijk werk in het Comité Exécutif, in internationale 
werkgroepen en laatstelijk ook in de Presidenten-verga
deringen wordt gedaan, en dat het Congres daaraan 
slechts zijn zegen kan geven of onthouden. Dat het dan 
heel gemakkelijk tot een „onthouden" kan komen, als 
zich op het Congres één critische stem laat horen of — 
bij wijze van uitzondering, maar die uitzondering deed 
zich in Venetië tweemaal voor — de samenvatting van 
de rapporeeur-général of zijn aanpak bij de debatten niet 
helemaal gelukkig is, dat heeft men als onvermijdelijk 
leren aanvaarden. 

Overigens werd er wel zeer ijverig vergaderd. Het 
Comité Exécutif kwam bijeen op maandagmorgen en op 

Verslag van het zakelijke deel van het Congres der A.I.P.P.I. te Venetië in 1969, 

door Prof. Mr W. L. HAARDT. 
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zaterdagmorgen, het Congres op maandagmiddag, dus 
reeds voor de plechtige openingszitting en vervolgens op 
dinsdag en woensdag des ochtends en des middags, om 
reeds op vrijdagochtend te vergaderen over de opgestelde 
resoluties, en de Presidenten-vergadering was zelfs nog 
bijeen op donderdag, toen de overige deelnemers op ex
cursie waren. 

De gewoonte getrouw zal ik hieronder de behandelde 
onderwerpen rangschikken naar onderwerpen van alge
mene aard, octrooirecht, merkenrecht en handelsnaam, 
om dan te eindigen met enige slotopmerkingen over het 
toekomstige programma. De lezer die zich nader over 
de voorgeschiedenise wil oriënteren, doet goed bij mijn 
noodgedwongen wat beknopte samenvattingen na te slaan 
het verslag van Mr J. J. DE REEDE van de bijeenkomst 
van het Comité Exécutif te Helsinki (1967) in dit blad, 
jaargang 1968, blz. 83 e.v., de voor het Congres te 
Venetië uitgebrachte rapporten, te vinden in Annuaire 
1968, en het Rapport de Synthese van PAUL MATHÉLY, 
Annuaire 1969/1. 

2. Onderwerpen van algemene aard. 

Allereerst enige punten van huishoudelijke aard, de 
A.I.P.P.I. zelve betreffend. 

Op de slotzitting aanvaardde het Congres een statuten
wijziging op een wijze, die wel als juridische acrobatie 
mocht worden bestempeld. De tekst was weliswaar ge
ruime tijd tevoren aan de leden toegezonden, maar het 
Comité Exécutif had die niet, zoals het behoorde, min
stens 30 dagen tevoren goedgekeurd; dat was eerst 7 
dagen tevoren, in de maandag-vergadering gebeurd, en 
dan nog onder de aanbeveling van nadere wijzigingen, 
die eerst op donderdag, in de Presidenten-vergadering 
werden geformuleerd. Het Congres sprong volgzaam door 
deze hoepel, want de wijzigingen waren wel urgent en 
het resultaat van een moeizaam verkregen compromis; 
hoofdpunten: (1) uitbreiding van de bevoegdheden van 
het Comité Exécutif ten koste van het Congres, in het 
bijzonder wat betreft de benoeming van de leden van 
het Bureau, (2) legalisatie van de in de praktijk ge
groeide en nuttig gebleken instelling van de Presidenten
vergadering en omschrijving van derzelver bevoegd
heden, en (3) gewijzigde berekening van het aantal ge
delegeerden dat ieder land in het Comité Exécutif mag 
afvaardigen. 

Bij de behandeling der periodieke verslagen kwam naar 
voren, dat door de toetreding van landengroepen uit 
Chili, Korea, Zuid-Afrika, Nieuw-Zeeland en Polen 
haar aantal op 37 wordt gebracht en dat het totaal aantal 
leden sinds februari 1966 met 20 % was gestegen tot 
4186 in april 1969. Voorts dat de contributie per lid van 
Zw. frs. 25, tot 30,— zou moeten worden verhoogd. 
Dit werd goedgekeurd, evenals de benoeming van assis
tenten van de rapporteur-général en de secrétaire-général 
in de personen van Prof. GEOFFRY GAULTIER (Frank
rijk) en Dr ALFRED BRINAR (Zwitserland). 

Vier nieuwe ereleden werden benoemd, GIOVANNI 
AGNELLI, de aftredende President, PAUL MATHÉLY, rap
porteur-général van onschatbare verdienste, en de Voor
zitters der Duitse en Israëlische landengroepen, RÏCHARD 
MOSER VON FILSECK en REINHOLD COHN. Het hartelijke 
applaus was nog niet weggeëbd, of de Amerikaan LAN-
DAU bestond het te vragen, hoe het stond met de benoe
ming van een met name genoemde landgenoot tot erelid; 
onder ijzige stilte moest de secrétaire-général uiteen
zetten, dat diens tijd nog niet gekomen was 

Aan het verslag van de secretaris-generaal was een 
samenvatting gehecht aan een advies, uitgebracht door 
een speciale commissie ingesteld door de te Zürich ge
houden Presidenten-vergadering onder het voorzitter
schap van Prof. BEIER (Duitsland) aangaande het rap
port XIV 5593/68 van de Europese Commissie te Brussel 

betreffende het recht inzake de ongeoorloofde mededin
ging in de zes Lid-staten. Het rapport-BEiER, dat in de 
slotvergadering van het Comité Exécutif werd goed
gekeurd, komt tot een aantal belangwekkende conclusies: 
meer rechtseenheid in deze materie is gewenst, ook in een 
grotere kring van landen dan die der „zes"; zij zou moe
ten worden bereikt langs de weg van een verdrag, niet 
langs die van richtlijnen ex art. 1 89, lid 3 E.E.G.-Ver-
drag; hoeksteen zou moeten zijn een „Generalklausel" 
in de geest van art. lObis van het Unieverdrag; maar ook 
voor misleiding en afbrekende en vergelijkende reclame 
zouden reeds regels gesteld kunnen worden; nadere studie 
vereisen de onderwerpen slaafse nabootsing, bescherming 
van fabrieksgeheimen en aftroggelen van arbeidskrach
ten; tenslotte word terecht gewezen op de noodzaak van 
doeltreffende procedurevoorschriften, verbodsacties in 
kort geding, e.d. 

Het laatste onderwerp van algemene aard, dat hier be
sproken moet worden, stond onder 48 B op het program
ma der werkzittingen: Toepassing der artikelen 2 en 15 
van het Unieverdrag (geen Nederlands rapport; wel voor 
het Comité Exécutif van Helsinki, van Mr R. H. VAN 
D I J K ) . Deze door de (misschien niet lang meer) op ijs 
liggende bijzondere overeenkomst inzake een Europees 
octrooi opgerakelde kwestie draait om de begrippen 
„ouverture" (mag ieder land door een eenzijdige ver
klaring tot een Verdrag toetreden?) en „accessibilité" 
(zijn de voordelen uit een Verdrag voortvloeiende ook ten 
dienst van een niet aangesloten land?). De slotwoorden 
van art. 2 lid 1 laten twijfel of een bijzondere overeen
komst als bedoeld in art. 15 inbreuk mag maken op het 
assimilatiebeginsel in eerstgenoemde bepaling neergelegd. 
Kan een Amerikaanse uitvinder, als het Europese oc
trooi-verdrag voor de Verenigde Staten van Amerika ge
sloten blijft, in Italië beroofd blijven van de mogelijkheid 
op een geneesmiddel een octrooi te verlangen, als een Ita
liaanse en Duitse uitvinder die mogelijkheid nu wel krijgt 
krachtens dit bijzondere verdrag? In Helsinki had men de 
volgende formule aanvaard: als het bijzondere Verdrag 
gesloten is, moet het „accessible" gemaakt worden voor 
alle Unielanden, maar als het open is, mag het „inacces-
sible" blijven. Dit ei van Columbus viel in Venetië niet in 
de smaak en werd in het rek van het Comité Exécutif 
teruggeplaatst. Van Amerikaanse zijde werd erop ge
wezen, dat men dan telkens noodgedwongen tot nieuwe 
verdragen moest toetreden en meer dan eens de prijs 
moest betalen voor het in het eerste Verdrag reeds be
dongen voordeel van „national treatment". Van andere 
zijde werd betoogd, dat ieder bijzonder verdrag, open of 
gesloten, altijd „inaccessible" mag zijn. Weer anderen 
achten de grens in Helsinki gesteld, dat de formule alleen 
zou gelden voor verdragen die het materiële recht betref
fen te vaag. In de korte tijd die voor de discussie van 
dit moeilijke probleem beschikbaar was, kwam men er 
niet uit en met zeer grote meerderheid werd daarom tot 
voortzetting van de studie van dit — thans plotseling 
weer zeer actuele — probleem besloten. 

3. Octrooiwet. 

Van de twee onderwerpen die de internationale octrooi
wereld op het ogenblik het meest beroeren, het P.C.T. 
(Patent Cooperation Treaty)-plan en het uit de ijskast 
gehaalde ontwerp-verdrag voor een Europees octrooi 
(misschien wordt het een Groot-Europees octrooi!) werd 
het laatste praktsch doodgezwegen en stond het eerste 
alleen ter informatie en discussie op het programma van 
de eerste zitting van het Congres op maandagmiddag; 
rapporten werden er niet over uitgebracht en het Rapport 
de Synthese kon er dus ook over zwijgen. Op die zitting 
wijdde BODENHAUSEN er in zijn boeiende rede aandacht 
aan en leidde DAVIDSON de discussie met enige recente 
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informaties in. Een vierde ontwerp zal spoedig verschij
nen. Een probleem is nog of er één of meer vooronder-
zoek-instanties zullen komen. De Presidenten-vergade
ring der A.I.P.P.I. had gepleit voor één en wilde er slechts 
voor een overgangperiode meer aanvaarden. Voorts is er 
de vraag, in hoeverre na de indiening nog wijzigingen in 
de aanvrage zullen mogen worden aangebracht. Tijdens 
de discussie gaf de Heer BOGSCH (B.I.R.P.I.) belangwek
kende prognoses omtrent de voor de aanvragers te ver
wachten kosten, die niet zoveel zouden afwijken van wat 
aanvragers die bijv. in acht landen octrooibescherming 
verlangen, thans moeten betalen. De bedoeling is, dat het 
plan tijdens een van 25 mei tot 19 juni 1970 te Washing
ton te houden regeringsconferentie zijn beslag zal krijgen. 
In A.I.P.P.I.-verband zal, gezien dit tijdschema en de 
geboden spoed, deze kwestie, als tot dusverre, aan de 
zorg der Presidenten-vergadering blijven toevertrouwd: 
hoofdzakelijk met het oog daarop zal zij in december 
1969 bijeenkomen, en wel te Den Haag. 

Twee onderwerpen werden op de werkzittingen behan
deld. Allereerst no. 40 A, de werknemersuitvindingen (in
dividueel rapport uit Nederland — ten onrechte vermeld 
en ingekleed als rapport der Nederlandse groep — van 
Ir F. S. M U L L E R ) . Naar aanleiding van de resolutie van 
Helsinki waren er 16 rapporten uitgebracht en 20 sprekers 
beklommen het spreekgestoelte. Een overgrote meerder
heid bleek geen bezwaren te hebben tegen de onderschei
ding in twee categorieën, de dienstuitvindingen (faites en 
utilisant les moyens ou 1'expérience de 1'employeur ou 
qui sont en relation avec son genre d'activité), die aan 
de werkgever toekomen, en de overige, de persoonlijke 
uitvindingen, die aan de werknemer toekomen, alles be
houdens anders luidende bepalingen in de nationale wet 
of de overeenkomst tussen partijen. Maar wel kwamen er 
tal van bezwaren naar voren tegen de voor de dienst
uitvindingen opgestelde definitie en bleek er geen overeen
stemming te bestaan over de vraag of het verstrekken van 
een beloning aan de werknemer die een dienstuitvinding 
doet die niet in het normale kader van zijn taak valt en 
die niet reeds beloond is, vrijwillig of verplicht moet zijn. 
Tenslotte werd over drie definities gestemd, die van Hel
sinki (107 vóór en 185 tegen), een engere voorgesteld in 
het Rapport de Synthese („invention réalisée par 1'em-
ployé a 1'occasion de son travail et qui est, soit relative a 
1'activité de 1'entreprise, soit réalisée avec Ie concours de 
1'employeur"; 158 vóór en 158 tegen, waarna de 4 leden 
van het stembureau hun stemmen bij de vóórstemmers 
voegden: 162 vóór en 158 tegen!) en een nog engere, 
van Duitse zijde voorgesteld 180 vóór, 174 tegen). Toen 
ook de stemming over de vraag of de beloning in de 
bovengenoemde gevallen verplicht moest zijn of niet, 
geen duidelijk beeld gaf (143 vóór, 250 tegen), moest 
het Bureau wel tot de conclusie komen, dat de kwestie 
niet rijp was voor een duidelijke uitspraak van de 
A.I.P.P.I. en terug moest worden verwezen naar het 
Comité Exécutif, en wel, zo werd er in de slotzitting bij
gevoegd „pour continuer 1'étude en vue d'un prochain 
Congres". Zoals wij nog nader zullen zien, is het onder
werp echter in de slotzitting van het Comité Exécutif op 
het laatste moment, mede door een interventie van 
BODENHAUSEN, geschrapt van het programma van de eerst
volgende bijeenkomst van het Comité Exécutif. Inder
daad mag men zich afvragen, of men het in A.I.P.P.I.-
verband wel ooit eens wordt over deze moeilijke materie 
en — hier werd ook met name van Zweedse zijde op ge
wezen — of de A.I.P.P.I., waarin de werknemers niet be
paald vertegenwoordigd zijn, zelfs al geeft zij slechts een 
aanbeveling voor aanvullend recht, wel voldoende gezag
hebbend is in deze materie, die behalve octrooirechtelijke 
ook sociale en politieke aspecten heeft en die in ieder 
land door dwingend recht en collectieve arbeidsovereen
komsten naar eigen inzicht en klimaat geregeld wordt. 

Ook ten aanzien van het andere octrooirechtelijke 
onderwerp, no. 42 A, het uitvinderscertificaat, kwam 
het Congres niet verder dan een besluit „de poursuivre 
1'étude de la question". De discussie over dit onderwerp 
kon kort zijn: er waren maar twee rapporten, een uit 
Hongarije, verklarende waarom men daar in 1957 van 
het in 1948 ingevoerde systeem der „certificats d'auteur 
d'invention" weer was afgestapt, en een uit de Sowjet-
Unie met opmerkingen over de in Helsinki uitgebrachte 
rapporten; overigens ondersteunende het daar gedane 
voorstel, dat een werkgroep een vergelijkende studie 
maakt van de twee beschermingsmethoden om vervolgens 
aan te geven, in welke bepalingen van het Unieverdrag 
die twee methoden op dezelfde voet kunnen worden be
handeld en welke nader zouden moeten worden gewijzigd 
om de in beginsel in Stockholm (1967) aanvaarde tweede 
beschermingsmethode (art. 4 lid I) tot haar volledige gel
ding te laten komen. Die werkgroep zal haar arbeid moe
ten verrichten aan de hand van een door de landengroep 
der Sowjet-Unie uit te brengen rapport. 

4. Merkenrecht. 

Twee onderwerpen stonden op het programma der 
werkzittingen, beide voortgevloeid uit de taak die de 
A.I.P.P.I. zich had gesteld met betrekking tot de één-
making van het merkenrecht. 

Allereerst onder no. 23 A de onaantastbaarheid der 
merkinschrijving. Er waren 15 rapporten van landen
groepen (Nederlands rapport van Prof. Mr E. A. VAN 
NIEUWENHOVEN HELBACH) en 17 sprekers op het podium. 
Desondanks kwam het Congres op dit punt bij wijze van 
uitzondering tot een uitvoerige formulering van de te 
aanvaarden beginselen en daarmede tot een bevredigende 
afronding van deze waarlijk niet eenvoudige materie. 
Daarbij speelde een interventie van Prof. VAN NIEUWEN
HOVEN HELBACH (die bovendien aan de Congresleden nog 
duidelijk wist te maken, hoe zijn naam moest worden uit
gesproken) een beslissende rol. Men bleek namelijk zeer 
verdeeld te zijn over de vraag of degene, wiens merk
inschrijving na verloop van de vijfjarige termijn onaantast
baar zou worden, gedurende die tijd het merk ook moest 
gebruiken; ja, zeiden velen, want anders ontsnapt het te 
gemakkelijk aan de aandacht van de houder van het oudere 
merk waarop het ingeschreven merk inbreuk maakt, 
neen, zeiden anderen, want dan dwingt men de houder 
van het ingeschreven merk tot investeringen, die hij juist 
moet kunnen uitstellen tot zijn inschrijving onaantastbaar 
is geworden. HELBACH wees op de — trouwens reeds eer
der te berde gebrachte — tussenoplossing, waarbij het ge
bruik gedurende of althans in de termijn van vijf jaar ge-
eist wordt, maar de houder van een ingeschreven merk 
ook zonder gebruik reeds eerder zijn inschrijving onaan
tastbaar kan maken jegens die houder van een ouder 
merk die hij in een waarschuwing op het bestaan van 
zijn inschrijving opmerkzaam heeft gemaakt, waarna dan 
sinds die waarschuwing een termijn van drie jaren is 
verstreken. 

Een zeer grote meerderheid verklaarde zich vóór deze 
tussenoplossing en in de slotzitting werd de termijn van 
drie jaren nog teruggebracht tot één jaar. In die slotzitting 
werd nog gesproken over verlenging van de termijn van 
vijf tot zeven jaar, maar daartoe werd niet besloten. Geen 
moeilijkheden hadden in de werkzitting de andere ver
eisten voor de onaantastbaarheid opgeleverd: de inschrij
ving moet te goeder trouw zijn gedaan en houders van 
oudere merken moeten gedurende een bepaalde termijn 
een rechtsmiddel tegen de inschrijving hebben gehad; de 
in Helsinki nog gestelde eis dat het hier een „procédure 
simple" moest betreffen, werd als te vaag niet gehand
haafd. Wel zat men in met de vraag, of de belangen van 
het publiek wel voldoende waren beschermd, als er ver
warring mogelijk was tussen het onaantastbaar geworden 
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jongere merk en het oudere merk, welks houder niet 
tijdig tegen het jongere merk was opgekomen. Een zeer 
grote meerderheeid was bereid over dit bezwaar heen te 
stappen, toen op Amerikaans voorstel in de resolutie 
werd opgenomen, dat de nationale wetgever de rechter 
de bevoegdheid zou kunnen geven teneinde die verwar
ring op te heffen wijzigingen te gelasten in de wijze van 
gebruik van het ene of het andere merk of van beide. 
Verwezen zij hier naar de tekst der resolutie, die geba
seerd was op die in het Rapport de Synthese en nader 
werd opgepoetst in de werkzitting en de slotzitting, onder 
meer met enige elementen uit de resolutie van Helsinki. 

Het tweede merkenrechtelijke onderwerp, onder no. 
47 A: het effect van de territorialiteit van het merken
recht ingeval van ongeoorloofde invoer van produkten, 
toegelicht in 13 rapporten (Nederlands rapport van Mr J. 
WOLTERBEEK) en ter vergadering door evenzovele spre
kers, voorop Mr J. WOLTERBEEK, onderging hetzelfde lot 
als de octrooirechtelijke resolutie: ,,Le Congres décide de 
poursuivre 1'étude de la question". Het was wel jammer, 
dat het Congres niet zo ver wilde gaan althans een deel 
van de in Helsinki bereikte resultaten vast te leggen. Een 
zeer grote meerderheid was het er immers over eens, dat 
de problemen uitgaande van het merkenrecht in het im-
portland moesten worden opgelost en niet uitgaande van 
het kartelrecht. Ook accepteerde men, dat op het be
ginsel dat voor de uitoefening van het merkrecht in het 
importland onverschillig is of het merk in het buitenland 
op rechtmatige wijze op het produkt is aangebracht, uit
zonderingen moeten worden gemaakt, bijv. indien de uit
oefening misbruik van recht opleverde. Maar het werd de 
aanwezigen niet gemakkelijk gemaakt, toen de eerste in
leider WOLTERBEEK zijn concrete oplossingen eerst na de 
toegestane spreektijd in een veel te snel tempo voordroeg 
en vervolgens de Japanners een schema voorlegden, waar
in onderscheid werd gemaakt o.m. tussen de gevallen 
waarin merkhouder in buiten- en importland geheel onaf
hankelijk, resp. dezelfde, resp. door concern- of andere 
banden met elkaar verbonden waren, en tussen de ge
vallen waarin het om hetzelfde, resp. een enigszins af
wijkend produkt ging. Niemand wist toen meer ,,ob er 
Mannlein oder Weiblein war", maar had wel het besef, 
dat hij goed deed, teneinde stemmingen over details te 
ontlopen, vóór te stemmen toen het allereerst ging om de 
vraag of het probleem, als zijnde nog niet rijp, voor ver
dere studie naar het Comité Exécutif moest worden ver
wezen. 

5. De handelsnaam. 

Enigszins anders ging het met het onderwerp no. 41 A, 
de bescherming van de handelsnaam (Nederlands rap
port: Prof. Mr W. L. HAARDT). Ook hier kwam het tot 
een besluit om de studie voort te zetten, maar daarin 
werden twee punten met name genoemd en eraan vooraf 
ging een opsomming van een aantal aanvaarde beginselen. 
Op de slotzitting ging het bij de behandeling van dit punt 
overigens ouderwets-roerig toe: het Congres liet zijn ge
bruikelijk geworden gedweeheid even varen en dat deed 
zich wederom voor tijdens de slotzitting van het Comité 
Exécutif. Wat was het geval? Vele sprekers vonden de 
samenvatting die de rapporteur-général in zijn Rapport 
de Synthese had gegeven voor het régime, dat voor de be
scherming van de handelsnaam zou moeten gelden, niet 
gelukkig: het was bepaald een stap achteruit tegenover 
de in Helsinki bereikte resultaten, die toch al als een 
minimum moesten gelden. Weliswaar werden enige 
schoonheidsfouten in de uiteindelijk goedgekeurde tekst 
weer verbeterd — zo kwam de nadruk op de eis der 
onderscheidende kracht weer te vervallen, werd het 
woord „dénomination" weer vervangen door „désigna-
tion" en het woord „établissement" door „entreprise"; 
maar minder fraai bleef, dat de inschrijving op één lijn 

werd gesteld met het gebruik als ontstaansgrond van het 
recht op bescherming, terwijl de inschrijving alléén vol
gens de tekst van Helsinki juist geen ontstaansgrond kon 
zijn; en voorts dat niet meer tot uiting kwam het belang
rijke, ook in Nederland door de rechtspraak aanvaarde 
beginsel dat bekendheid van een in het buitenland wél 
maar in het binnenland (nog) niet gevoerde handelsnaam 
tot bescherming in het binnenland behoort te leiden. In de 
slotzitting slaagde de Amerikaan Mc AULIFFE, gesteund 
door HAARDT en BEIER er met veel moeite, en eerst na 
een interventie van BODENHAUSEN, in om over dit punt 
een stemming uit te lokken, waarna een steeds groter 
wordende meerderheid het Bureau ertoe dwong om in het 
slot der resolutie als tweede punt dat naast de eventuele 
herziening van art. 8 van het Unieverdrag in het bij
zonder moest worden bestudeerd, ook nog de kwestie 
van de bekendheid van de buitenlandse handelsnaam op 
te nemen. Op verzoek van HAARDT werd toen over de in 
het eerste deel geformuleerde beginselen afzonderlijk ge
stemd (een kleine minderheid, waaronder de Nederlandse 
groep, tegen) en eerst daarna over het conform de 
motie-Me AULIFFE geamendeerde tweede deel (unaniem 
vóór). 

Op de slotzitting van het Comité Exécutif bleek nu het 
onderwerp 41 A niet voor te komen op het programma 
van de volgende bijeenkomst, doch wel de onderwerpen 
40 A, 47 A en 48 B, voor welke onderbreking der behan
deling schadelijk zou zijn. Verschillende sprekers achtten 
dit ook het geval bij 41 A. Het Bureau bleef tegenstrib
belen en wees erop dat de Presidenten-vergadering nog 
voor de stormachtige vrijdagzitting deze rangorde had 
goedgekeurd; het programma mocht niet worden over
laden. Toen echter BODENHAUSEN, gevraagd naar de ur
gentie die de B.I.R.P.I. aan de programma-punten toe
kende, als zijn mening te kennen gaf, dat dan beter het 
probleem 40 A, de werknemersuitvinding, kon worden 
geschrapt, werd de zaak in stemming gebracht: een over
grote meerderheid sprak zich toen uit vóór de opname 
van onderwerp 41 A op het programma ten koste van 
40 A. Gelukkig kunnen de fouten van Venetië dus spoedig 
hersteld worden, vóórdat we vergeten zijn waar we in 
Helsinki waren gebleven! 

6. Slotbeschouwingen en toekomstig programma. 

Uit het voorafgaande blijkt, dat slechts één onderwerp 
— 23 A, de onaantastbaarheid van merkinschrijvingen — 
succesvol werd afgehandeld; afgezien dan van de statu
tenwijziging, die overigens volgens de Amerikaan 
PATTISHALL niet ver genoeg ging in de verschuiving van 
bevoegdheden van Congres naar Comité Exécutif en van 
Comité Exécutif naar Presidenten-vergadering en Bureau; 
herhaaldelijk drong hij aan op verdere studie van dit pro
bleem teneinde de A.I.P.P.I. niet nog meer van haar slag
vaardigheid en haar gezag te doen verliezen in deze tijden 
waarin zij haar standpunt over soms urgente kwesties zo 
veel sneller en tegenover zoveel méér instanties moet be
palen. Het Bureau wilde echter eerst eens zien, hoe de 
zaak onder de thans vastgestelde statuten en de nog te 
ontwerpen reglementen gaat marcheren. Het punt kwam 
niet op de agenda voor de volgende bijeenkomst van het 
Comité Exécutif. 

Wat kwam daar wel op? Allereerst weer de punten: 

1) 41 A: De bescherming van de handelsnaam; 

2) 42 A: Het uitvinders-certificaat (rapport Sowjet-
Unie); 

3) 47 A: Effect van de territorialiteit van het merk
recht bij ongeoorloofde invoer van pro
dukten; 

4) 48 B: Toepassing der artikelen 2 en 15 van het 
Unieverdrag. 
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Vervolgens een viertal nieuwe onderwerpen, waarvan 
de eerste twee door de B.I.R.P.I. aanhangig gemaakt zijn 
met het verzoek om spoedige behandeling: 

5) Octrooirechtelijke en merkenrechtelijke problemen 
bij de toepassing van het Internationaal Verdrag ter 
bescherming van kweekprodukten van 2 december 
1961; 

6) Eventuele herziening van de Overeenkomst van 
Madrid van 14 april 1891 betreffende de inter
nationale inschrijving van fabrieks- of handels
merken; 

7) Omschrijvingen en regeling van „know-how"; 
8) Het recht van de industriële eigendom en de ont

wikkelingslanden (rapport der in Tokio benoemde 
en thans onder het voorzitterschap van de Argen
tijn O'FARREL geplaatste commissie). 

Intergouvernementele Conferentie tot invoering van een 
Europees stelsel van octrooiverlening. 

De Intergouvernementele Conferentie tot invoering van 
een Europees stelsel van octrooiverlening is op 21 mei 
1969 geopend in het Congrespaleis te Brussel; deelnemers 
waren — behalve de Lid-Staten van de Europese Ge
meenschappen [te weten: België, de Bondsrepubliek 
Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland 
Red.]: — Denemarken, Griekenland, Ierland, Noor
wegen, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Turkije, het Ver
enigd Koninkrijk [van Groot-Brittannië en Noord-Ier-
land], Zweden en Zwitserland. [*] De Commissie van de 
Europese Gemeenschappen was als waarnemer aan
wezig. 

De openingszitting, die werd bijgewoond door de Per
manente Vertegenwoordigers van de Lid-Staten en de 
Ambassadeurs van de overige deelnemende landen, stond 
onder voorzitterschap van Ambassadeur ALBERT BOR-
SCHETTE, Permanente Vertegenwoordiger van het Groot
hertogdom Luxemburg, Fungerend Voorzitter van het 
Comité van Permanente Vertegenwoordigers, die in de 
eerste plaats de vertegenwoordigers van de verschillende 
Staten die aan de Conferentie deelnemen, namens de 
Lid-Staten welkom heette. 

De heer BORSCHETTE gaf vervolgens een historisch 
overzicht van de feiten die hebben geleid tot de uit
nodiging die door de Lid-Staten van de Europese Ge
meenschappen is gericht aan de landen die aan deze Con
ferentie deelnemen. In dit verband herinnerde de spreker 
eraan dat de gedachte een internationaal octrooi in het 
leven te roepen, zeker niet nieuw is — zij dateert immers 
van het einde van de vorige eeuw — maar dat in het 
kader van de Gemeenschap reeds in 1959, dat wil zeggen 
kort na de inwerkingtreding van het Verdrag van Rome 
[tot oprichting van de Europese Economische Gemeen
schap Red.], de zes Regeringen besloten hadden om, in 
samenwerking met de Commissie, een aanvang te maken 
met de werkzaamheden tot harmonisatie van hun natio
nale wetgevingen op het gebied van de industriële eigen
dom en met de voorbereiding van Overeenkomsten. 

Inzonderheid op het gebied der octrooien streefde men 
daarbij naar invoering van een rechtstitel die boven het 
kader van elk der Staten uitsteeg en naar de mogelijk
heid voor uitvinders om via één enkele rechtshandeling 
een grotere bescherming te verkrijgen; en voor de Lid-

[*] In de oorspronkelijke Nederlandse vertaling staan deze 
Staten in de alfabetische volgorde van hun Franse namen 
{Red.). 

Over alle onderwerpen behalve het 2e en 8e zullen de 
landengroepen rapporten kunnen uitbrengen. Tijdschema: 

— november 1969: de landen ontvangen het verslag van 
Venetië met een „orientation de travail". 

— 31 maart 1970: inlevering van de rapporten. 
— 19-24 oktober 1970: Comité Exécutif in Madrid. 

Maar allereerst zal van 8-10 of 11 december 1969 in 
Den Haag de Presidenten-vergadering worden gehouden, 
die zich met het P.C.T.-plan en eventueel het (Groot ) -
Europese octrooi zal bezighouden, volgens de urgentie
procedure. 

En dan, in de verdere toekomst, ligt er de uitnodiging 
van de Mexicaanse groep, in dank aanvaard, voor het 
volgende Congres in Mexico, tweede helft oktober 1972. 

Wassenaar, 10 juli 1969. 

Staten om de lasten die het gevolg zijn van de veel
vuldige procedures welke in verscheidene landen moeten 
worden ingeleid ter bescherming van een en dezelfde uit
vinding, te kunnen verminderen. Dat dit noodzakelijk 
was, bleek steeds duidelijker, vooral gezien de steeds 
snellere technische ontwikkeling, de aanzienlijke toe
neming der documentatie en de problemen die rijzen in 
verband met de opleiding van een talrijk en gekwalifi
ceerd personeel. 

Voorts hield de totstandbrenging van de gemeenschap
pelijke markt voor de Lid-Staten in, dat zij tot taak 
kregen voldoende harmonie te scheppen tussen de alge
mene doelstellingen van het Verdrag enerzijds en de be
palingen der nationale wetgevingen inzake de industriële 
eigendom anderzijds. Zo kon als vrucht van de verrichte 
werkzaamheden een voorontwerp van een Overeenkomst 
worden opgesteld en in 1962 worden gepubliceerd. 

De Lid-Staten der Europese Gemeenschappen hervat
ten hun werkzaamheden op dit terrein en wisten te be
reiken dat de tekst werd aangenomen van het memoran
dum dat is gericht tot een aantal Europese landen en 
waarin hun werd voorgesteld om te onderhandelen over 
een Overeenkomst betreffende de invoering van een 
Europees stelsel van octrooiverlening; deze onderhande
lingen zouden worden gevoerd aan de hand van de begin
selen die in het memorandum waren neergelegd. 

Tenslotte kwamen de Lid-Staten, wat de plaats van de 
Conferentie betreft, overeen deze te Luxemburg te 
houden. 

De heer HJORTH-NIELSEN, Ambassadeur van Dene
marken, die antwoordde uit naam van de niet bij de 
Europese Gemeenschappen aangesloten landen, gaf de 
voldoening van de Regeringen van deze landen te kennen 
over het feit dat zij zijn uitgenodigd aan de Conferentie 
deel te nemen. Hij wenste dat alle deelnemers op con
structieve wijze zouden meewerken aan deze belangrijke 
Conferentie, zodat spoedig tastbare resultaten zullen wor
den bereikt. — Ook gaf hij de wens te kennen dat op 
andere gebieden vorderingen kunnen worden gemaakt op 
de weg naar een steeds nauwere samenwerking tussen 
de Europese landen. 

De heer P. H. WURTH, Hoofd van de missie van 
Zwitserland bij de Europese Gemeenschappen, sloot zich 
namens zijn Regering eveneens aan bij de dankbetuigin
gen en de uitgesproken wensen. 

Op voorstel van de Lid-Staten van de Europese Ge
meenschappen koos de Conferentie de heer Dr KURT 
HEARTEL, voorzitter van de Duitse octrooiraad, tot 
Voorzitter. 

M E D E D E L I N G E N 
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De heer HAERTEL aanvaardde het voorzitterschap en 
dankte voor het in hem gestelde vertrouwen; hij deelde 
mee dat het nodig is een Europees stelsel voor octrooi
verlening in te voeren, daar in de Europese landen, ge
zien economische en technische gegevenheden, steeds 
meer de noodzaak wordt gevoeld de huidige nationale 
systemen met een Europees stelsel aan te vullen. 

Vervolgens verklaarde de heer HAERTEL optimistisch 
te zijn tegenover de door de Conferentie nagestreefde 
resultaten. In dit verband herinnerde hij aan de wensen 
die in de afgelopen jaren dienaangaande van verschil
lende zijden zijn uitgesproken en aan de veelvuldige 
studies die in diverse internationale organisaties zijn 
gemaakt. 

Ondanks het vele werk dat moet worden verricht en 
ondanks de talrijke juridische problemen die moeten 
worden opgelost, zei hij ervan overtuigd te zijn dat de 
Conferentie, bezield door een geest van harmonische 
samenwerking en van goede wil, haar arbeid met succes 
bekroond zal kunnen zien. 

Aan het slot van zijn rede verzocht de Voorzitter de 
Conferentie, over te gaan tot de verkiezing van haar 
Vice-Voorzitters. De Conferentie koos de heren G. 
GRANT, Comptroller General, Patent Office, Verenigd 
Koninkrijk [van Groot-Brittannië en Noord-Ierland]; 
SAVIGNON, Directeur, Institut national de la Propriété 
Industrielle, Frankrijk; A. FERNANDES MAZARAMBROZ, 
Directeur van het Spaanse Octrooibureau, Spanje, tot 
Vice-Voorzitters. 

Mededeling van de Europese Gemeenschappen 
aan de pers dd. 21 mei 1969 (BR/3 /69) . 

Gehouden vergadering van de Vereniging 
voor Industriële Eigendom 

(Nederlandse groep van de A.I.P.P.I.) 

De Vereniging voor Industriële Eigendom (Neder
landse groep van de Association Internationale pour la 
Protection de la Propriété Industrielle) hield op dinsdag 
27 mei 1969 in de Grote Zaal van het Koninklijk Insti
tuut van Ingenieurs te 's-Gravenhage een algemene leden
vergadering, tevens de jaarvergadering. 

Nadat enkele gebruikelijke huishoudelijke agendapun
ten waren afgedaan, ging de voorzitter onder het agenda
punt „Bestuursmededelingen" in op resp. het PCT-plan 
van de Birpi te Genève en het nieuwe voornemen om te 
geraken tot een Europese Octrooiconventie. Met betrek
king tot het PCT-plan deelde de voorzitter mede, dat in 

La protection des résültats de la recherche face a. l'évo-
lution des sciences et des techniques. Colloque de 
Strasbourg — Octobre 1967. Collection du Centre 
d'études internationales de la propriété industrielle de 
la Faculté de droit et des sciences politiques et écono-
miques de Strasbourg. 

Parijs, Librairies techniques, 1969, 248 blz. 
Prijs 40 Franse franken. 
(Bibliotheek Octrooiraad nr A 2762.) 

In dit boek zijn de handelingen gebundeld van het 
congres, dat op 12 en 13 oktober 1967 te Straatsburg 
gehouden is. 

Het thema was: is het octrooi, gezien de stormachtige 
ontwikkeling van wetenschap en techniek, wel een doel
treffend middel voor de bescherming van de uitvinding? 

mei/juni 1970 te Washington een diplomatieke confe
rentie zal worden gehouden over het PCT-ontwerp. Voor 
wat betreft het Europese octrooi is een eerste conferentie 
gehouden in Brussel, waaraan 17 landen, w.o. de EEG-
en EFTA-landen, hebben deelgenomen. 

Door de secretaris wordt vervolgens het verslag over 
het verenigingsjaar 1968 voorgelezen. Dit verslag werd 
zonder dat vragen werden gesteld of opmerkingen werden 
gemaakt door de vergadering goedgekeurd. Het finan
ciële verslag over het boekjaar 1968, dat eerder aan alle 
leden was toegestuurd, werd nog op een enkel door de 
penningmeester toegelicht. Ook dit verslag werd daarna 
door de vergadering met algemene stemmen goedgekeurd, 
waarmede het bestuur zich gedechargeerd wist over zijn 
in het jaar 1968 gevoerde beleid. 

Het daarna behandelde agendapunt betreffende een 
verhoging van de contributie van de Vereniging, welk 
punt door het bestuur schriftelijk was toegelicht door 
middel van een aan de leden rondgestuurde nota, lokte 
enige discussie uit. Een enkele spreker vond, dat het be-
stuursvoorstel tot verhoging van de contributie te be
scheiden was. Bij een gevolgde stemming bleek echter, 
dat het overgrote deel van de aanwezige leden zich met 
het bestuursvoorstel kon verenigen. De voorzitter wees 
erop, dat naar aanleiding van dit vergaderingsbesluit het 
desbetreffende art. 11 van de Statuten geacht moet wor
den te zijn gewijzigd in de voorgestelde zin. 

Volgens het rooster van aftreden waren de bestuurs
leden Ir F. S. MULLER, Prof. Mr E A. VAN NIEUWEN
HOVEN HELBACH, Mr J. WOLTERBEEK en Mr E. VAN 
W E E L aan de beurt van aftreden. Aangezien alle heren 
gemeend hadden zich herkiesbaar te moeten stellen, kon 
de vergadering, zulks op voorstel van Ir SCHOTTE, ge
noemde heren bij acclamatie wederom voor twee jaren 
aan hun functies verbinden. 

Vervolgens hield Prof. Mr E. A. VAN NIEUWENHOVEN 
HELBACH een inleiding over het onderwerp „Consequen
ties van artikel 43 A. O.W.". Dit eerst recentelijk in de 
Octrooiwet opgenomen artikel is voor velen in den lande 
eigenlijk nog onbekend terrein. Destemeer was het 
boeiend en leerzaam spreker over dit onderwerp te horen 
uitweiden en discussiëren 1). 

De voordracht heeft stellig bijgedragen tot het vormen 
van een beter inzicht in deze materie, waaraan grote be
hoefte is bij het nog geheel ontbreken van jurisprudentie 
te dezer zake. 

's-Gravenhage, 30 juni 1969. 

L. B. CHAVANNES, secretaris. 

!) Deze inleiding is hiervoor op blz. 202/5 opgenomen. 

Hoe vermetel deze opzet was, blijkt wel uit de omvang 
van dit boek: 248 bladzijden met een compacte kleine 
druk, en uit het programma: drie begroetingstoespraken, 
17 wetenschappelijke voordrachten en een samenvattende 
sluitingstoespraak, samengeperst op twee dagen of wel 
vier zittingen van drie uur. 

Meer in het bijzonder waren aan de orde de volgende 
vijf onderwerpen: 

Ie. de bescherming van wetenschappelijke en tech
nische scheppingen, 

2e. idem van microbiologische werkwijzen, 
3e. van vondsten uit de macromoleculaire chemie, 
4e. informatie-wetenschap, 
5e. de bescherming van computer-programma's of 

programma's voor rekenautomaten, de zgn. soft-ware of 
programmatuur. 

B O E K B E S P R E K I N G E N 
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Het congres was zeer goed voorbereid en de werk
vergaderingen werden uitstekend geleid. Als het in zijn 
geheel toch niet ten volle geslaagd genoemd wordt, is dit 
te wijten aan twee oorzaken: principieel was het een be
zwaar, dat de vier onderwerpen (algemeen octrooirecht 
en drie specifieke technische gebieden), zó ver uiteen 
liggen, dat telkens voor drie kwart van de aanwezigen 
gold, wat de Heer VOYAME, destijds voorzitter van de 
Zwitserse Octrooiraad, opmerkte: „ces colloques sont un 
peu terrifiants pour les juristes", gehandicapt als ieder
een is door „la barrière des spécialisations". 

Het tweede bezwaar was een sprekerskwaal: bijna 
niemand hield zich aan het tijdschema (een loffelijke 
uitzondering was bijvoorbeeld de Heer REAL—I.I.B., 
die zelfs binnen de hem toegemeten tijd bleef), en de te 
lange tekst leidde er toe, dat men zijn opstel in sneltrein
vaart ging voorlezen, zodat de simultaanvertalers reeds 
nu enkele minuten hun onmogelijke taak moesten op
geven. 

Een ander gevolg was, dat voor samenspraak („collo
quium") nauwelijks tijd beschikbaar was. De nu gepubli
ceerde „discussions" geven een ietwat geflatteerd beeld: 
zij zijn afgerond en aangevuld door later gevoerde cor
respondentie. 

Als algemene conclusie somde minister FOYER op: zo
wel microbiologische werkwijzen als macromoleculaire 
verbindingen werden unaniem octrooieerbaar geacht, 
waartoe de wetgeving zo nodig dient te worden aan
gepast. 

Aan de eventuele bescherming van computer-program-
ma's, hetzij door octrooi, hetzij door inschrijving als 
auteursrecht, is veruit de meeste tijd besteed. Prof. Mous-
SERON sprak uit, wat tenslotte de leidende gedachte van 
het congres werd: het is wenselijk, dat de wetgeving van 
alle geïndustrialiseerde landen de wetgeving volgt van het 
land dat op het desbetreffende gebied het sterkst ont
wikkeld, het verst voortgeschreden is. Geen land immers 
is dan gedwongen aan buitenlanders rechten te verlenen 
die in het land van oorsprong geweigerd worden. 

Volgens een Patent Reform Bill (wetsontwerp) in de 
Verenigde Staten van Amerika, thans in behandeling in 
de Senaat, zijn computerprogramma's per se niet octrooi
eerbaar. Ditzelfde geldt voor de Franse Octrooiwet van 
2 januari 1968, die dus aangenomen en in werking ge
treden is na het colloquium. 

Rest nog te vermelden, dat aan de 165 deelnemers 
(onder wie 7 Nederlanders) verschillende ontvangsten in 
fraaie historische panden in de stad en op 14 oktober een 
hele-dags-excursie in de aan natuurschoon rijke om
geving van Straatsburg aangeboden werden. 

Het Centre d'études ontving reeds tijdens het collo
quium — en ontvange na het verschijnen van dit congres
verslag zeer in het bijzonder — lof voor zijn initiatief en 
zijn prestaties ten deze! 

's-Gravenhage, 28 mei 1969. H. P. TEÜNISSEN. 

Prof. Mr G. H. C. BODENHAUSEN, Guide to the ap-
plication of the Paris Convention for the protection of 
industrial property as revised at Stockholm in 1967. 

Genève, Bureaux Internationaux Réunis pour 
la protection de la Propriété Intellectuelle, 
1969, 255 blz. Prijs 45 Zwitserse Franken. 
(Bibliotheek Octrooiraad nr AA 2755.) 

De Nederlander Prof. Mr G. H. C. BODENHAUSEN is 
sinds het jaar 1963 directeur van de „Bureaux Inter
nationaux Réunis pour la protection de la Propriété In
tellectuelle" (B.I.R.P.I.) te Genève. Hij heeft onlangs een 
leidraad voor de toepassing van het Unieverdrag tot be
scherming van de industriële eigendom in de Stockholmse 

tekst van 1967 (Bijblad I.E. 1959, blz. 14 en 1967, blz. 
203) gepubliceerd. 

Het aantal Staten dat bij het Unieverdrag is aange
sloten, is in de laatste jaren snel toegenomen: op 1 januari 
1963 hadden 51 Staten aan het Unieverdrag deelgenomen 
en op 1 januari 1969 was dit aantal tot 79 gestegen. De 
schrijver verwacht in de naaste toekomst een verdere toe
neming, omdat het bekend is, dat vele Staten toetreding 
tot het Unieverdrag in onderzoek hebben of voorbereiden. 
Met het oog op deze feiten zullen veel meer Regeringen, 
nationale administraties, rechters, advocaten en octrooi
gemachtigden, uitvinders en industriële bedrijven en han
delsondernemingen dan ooit tevoren het Unieverdrag 
moeten toepassen of er zich op kunnen beroepen. Daar
om heeft de schrijver het nuttig geoordeeld een beknopte 
leidraad te schrijven en daarin de belangrijkste voor
schriften van het Unieverdrag kort toe te lichten en de 
voornaamste vragen die van dag tot dag bij de toepassing 
van het Unieverdrag kunnen rijzen, te beantwoorden. 

De B.I.R.P.I. zijn weliswaar met de administratie van 
het Unieverdrag belast, maar niet bevoegd te beslissen, 
hoe het behoort te worden uitgelegd. Daarom geeft de 
schrijver in de leidraad slechts zijn persoonlijke opvat
tingen. De B.I.R.P.I. hebben zich beperkt tot het publi
ceren van de leidraad met het oog op het vermoedelijke 
nut ervan. 

De leidraad beoogt op een eenvoudige manier de voor
naamste vragen betreffende de toepassing van het Unie
verdrag te behandelen. Daarom zijn theoretische be
schouwingen weggelaten, is andere litteratuur slechts nu 
en dan vermeld en zijn nationale wetgevingen en recht
spraak slechts als voorbeelden aangehaald. Als een 
andere reden voor deze laatste beperkingen noemt de 
schrijver de omstandigheid dat zijn talenkennis helaas be
perkt is, zodat wetten, administratieve en rechterlijke be
slissingen en juridische boeken en tijdschriftartikelen die 
niet in enige hem bekende taal zijn gepubliceerd, hem 
waarschijnlijk zijn ontgaan. Onder deze omstandigheden 
zou er een zekere onevenwichtigheid bestaan, indien veel 
aandacht zou worden geschonken aan publikaties in de 
ene taal en geen aandacht aan even belangrijke publi
katies in een andere taal. 

De schrijver levert commentaar op het Unieverdrag 
zoals dit te Stockholm in 1967 is herzien; weliswaar is 
de Stockholmse tekst nog niet in werking getreden, maar 
de schrijver verwacht stellig, dat spoedig vele landen 
zich erbij zullen aansluiten. Bovendien verschilt de 
Stockholmse tekst van het Unieverdrag slechts in ar
tikel 4, onder I, leden 1 en 2 en in de administratieve en 
slotbepalingen (artt. 13-30) van de voorafgaande, de 
Lissabonse tekst. Daarom acht de schrijver de Stock
holmse tekst een geschikte grondslag voor een commen
taar. De leidraad is gebaseerd op de officiële Engelse 
tekst van het Unieverdrag opgesteld overeenkomstig ar
tikel 29, lid 1 onder a, die enige verschillen in vorm 
ten opzichte van de vroegere officiële Engelse vertaling 
van de Lissabonse tekst vertoont. — In deze bespreking 
wordt er de aandacht op gevestigd, dat in de betrek
kingen van Nederland met de andere Unielanden voor
lopig nog de Londense tekst van 1934, Staatsblad 1948, 
nr I 539, geldt. 

De leidraad geeft eerst een korte schets van de ge
schiedenis en de voornaamste bepalingen van het Unie
verdrag en daarna een commentaar op elk afzonderlijk 
artikel. Het boek eindigt met een lijst van de aangesloten 
Staten en de laatste tekst die voor elke Staat geldt, met 
het tijdstip waarop zijn bekrachtiging of toetreding in 
werking is getreden. Een zakenregister ontbreekt helaas. 

De schrijver geeft een bondige en duidelijke toelichting 
van de bepalingen van het Unieverdrag, rijkelijk voorzien 
van noten, die voornamelijk verwijzen naar de „Actes", 
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d.w.z. de handelingen van de verschillende diplomatieke 
conferenties waarop de oorspronkelijke tekst van het 
Unieverdrag of een herziene tekst tot stand is gekomen. 

Het Unieverdrag bepaalt in artikel 20, lid 1 onder a, 
dat ieder Unieland dat het Verdrag heeft ondertekend, 
het kan bekrachtigen, en indien het het Verdrag niet heeft 
ondertekend, ertoe kan toetreden. De schrijver vermeldt 
op blz. 196 terecht, dat het onderscheid tussen bekrach
tiging door een Staat die een internationale overeenkomst 
heeft ondertekend en toetreding door een Staat die dat 
niet heeft gedaan, in het internationale publieke recht 
gebruikelijk is. Op blz. 8, 12, 19 en 253, tweede kolom 
verliest hij dit verschil echter uit het oog, wanneer hij 
met de werkwoorden „to accede" en „to adhere" en de 
zelfstandige naamwoorden „adherence" of „adhesion" 
bekrachtiging en toetreding beide wil omvatten. 

De schrijver stelt op blz. 12-13, dat artikel 9, lid 3 
Unieverdrag, betreffende de inbeslagneming van waren 
die onrechtmatig van een fabrieks- of handelsmerk of 
een handelsnaam zijn voorzien, „self-executing" is, maar 
op blz. 15, noot 1, dat artikel 9, leden 1-5 niet „self-
executing" is op grond van artikel 9, lid 6. Deze twee 
stellingen lijken moeilijk verenigbaar. 

De schrijver spreekt steeds van „international public 
law" (blz. 10, 18 en 196). Er zij op gewezen, dat Engel
sen en Amerikanen plegen te spreken van „public inter
national law". 

Op blz. 22 stelt de schrijver, dat de rechthebbende op 
een merk in het algemeen het uitsluitende recht heeft het 
merk, of variaties daarvan, te gebruiken voor dezelfde of 
soortgelijke waren. Deze stelling lijkt ten aanzien van 
variaties van het merk betwistbaar. De rechthebbende op 

Dr MARTINE HIANCE et YVES PLASSERAUD, La protection 
des inventions en Union soviétique et dans les Répu-
bliques populaires d'Europe. Collection du Centre 
d'études internationales de la propriété industrielle de 
la Faculté de Droit et des Sciences Economiques et 
Politiques de Strasbourg. 

Parijs, Librairies Techniques, 1969, 454 blz. 
Prijs 42 Franse franken. 
(Bibliotheek Octrooiraad nr AA 2764.) 

Na het verschijnen van het boek van Prof. K. KAT-
ZAROV over het recht van de intellectuele eigendom 
in de U.S.S.R. en de Europese volksdemocratieën (zie 
de aankondiging in B.I.E. 1960, p. 174) is er over dit 
gebied in het Westen weliswaar gepubliceerd in een aan
tal — op zich zelf interessante — korte studies en tijd
schriftartikelen; er is sindsdien echter eigenlijk niets uit
gekomen dat zich op meer omvattende wijze met dit 
onderwerp bezighoudt, hoewel dit door het toenemen van 
de handelsbetrekkingen tussen Oost en West toch van 
steeds meer belang lijkt te gaan worden. Het was tot nu 
toe dus ook niet mogelijk, op overzichtelijke wijze kennis 
te nemen van de veranderingen, die de laatste jaren in 
de wetten en reglementen van een aantal dezer landen 
zijn aangebracht. In deze leemte is nu voorzien door het 
verschijnen van dit — onder auspiciën van het actieve 
Straatburgse „Centre" uitgekomen — boek, geschreven 
door twee auteurs die beide politicologisch zowel als 
juridisch geschoold zijn, en daardoor ten zeerste in staat 
om deze materie tegen de achtergrond van de in de 
streken in kwestie heersende denkbeelden te projecteren. 
Ander dan Prof. KATZAROV beperken zij zich tot dat 
deel van de industriële eigendom, dat in westelijker stre
ken met octrooirecht wordt betiteld, maar door de 

een merk mag zijn eigen merk gebruiken, maar een 
variatie mag hij slechts bezigen, indien deze variatie niet 
in hoofdzaak met enig ouder merk van een ander voor 
dezelfde of soortgelijke waren overeenstemt; uit het recht 
op een merk vloeit niet de bevoegdheid voort een variatie 
van dat merk voor gelijke of soortgelijke waren te ge
bruiken. De rechthebbende op het merk Nivea voor 
handcrème heeft niet automatisch het recht de variant 
Nivera voor die waar te gebruiken. Naast het recht op 
het merk Nivea van de één kan een ander recht hebben 
op bijv. het merk Timera, omdat dit - mede gelet op de 
wederzijdse waren - niet verwarrend veel op Nivea ge
lijkt. Maar de rechthebbende op het merk Nivea mag 
niet naast het oudere merk Timera het merk Nivera voor 
handcrème in gebruik nemen, omdat dit merk Nivera wel 
verwarrend veel op Timera gelijkt. x) 

Er is wellicht meer dergelijke detailkritiek op het boek 
mogelijk. Maar het werk als geheel heeft de grote kwalitei
ten die alle publikaties van BODENHAUSEN kenmerken. Wij 
beschikken gelukkig weer over een modern en ge
zaghebbend handboek over het Unieverdrag tot bescher
ming van de industriële eigendom! 

's-Gravenhage, 18 juni 1969. 
V. D. Z. 

J) Vergelijk ook mijn opstel, getiteld: Een recht van voor-
gebruik voor het merkenrecht? in Rechtsgeleerd Magazijn 
Themis 1942, blz. 76-88, in het bijzonder blz. 87/8. 

Vergelijk verder Hof Amsterdam, 29 november 1968, 
Circo/Van Schaik: het woordmerk DIFFY gelijkt niet, maar 
de variant DUFFY gelijkt wel verwarrend veel op het woord-
merk GNUFL voor poppendieren. 

auteurs — in overeenstemming met het Oost-Europese 
spraakgebruik ten dezen •—• „uitvindingenrecht" (droit 
des inventions) wordt genoemd. 

In een inleidend hoofdstuk wordt dit uitvindingenrecht 
beschouwd vanuit een politiek en socio-economisch oog
punt en ook belicht vanuit de marxistische opvattingen 
over het recht in het algemeen. Aangezien de marxis
tische rechtsfilosofie in principe een directe toeganke
lijkheid van het recht voor een ieder eist, is het niet 
verwonderlijk, dat aan de wetten en de reglementen zelf 
een veel groter belang gehecht wordt dan aan de juris
prudentie en de doctrine, die immers hetgeen volgens de 
wetsbepalingen zelf mogelijk helder scheen, kunnen ver
doezelen, en zelfs ombuigen op voor de leek niet meer 
doorzichtige wijze. Vandaar ook het voor ons ongewone 
instituut van wetsuitlegging via, vaak door het hoogste 
rechtscollege gegeven, interpretatieregels, die in belang
rijke mate in de plaats van de ontbrekende jurisprudentie 
en het commentaar daarop treden. 

Er volgt dan een opsomming van de (nu langzamer
hand hier ook wel bekende) sub- en objecten van uitvin
dingenrecht, met een uiteenzetting van de redenen waar
om dit alles in de sfeer van het politieke systeem in 
kwestie wel ongeveer zo moest uitvallen. De — in het 
Westen lang niet algemeen bekende — door de Comecon 
verrichte harmonisatie-arbeid wordt behandeld, en er 
wordt een overzicht gegeven van de wijze, waarop in 
deze landen de activiteiten op het onderhavige gebied 
over het algemeen geregeld plegen te worden, namelijk 
via de octrooiraden, de speciale uitvindingen-afdelingen 
in de bedrijven, enz. Ook wordt aandacht besteed aan de 
internationale uitwisselingen op het terrein van de indus
triële eigendom door aanvragen in het (eigen, Oost-
Europese, maar ook het Westelijke) buitenland, licentie-

BOEK A A N K O N D I G I N G E N 
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verlening en dergelijke. Dit algemene hoofdstuk vormt 
een uitstekende inleiding tot de kennis van de achter
gronden en van de praktijk op dit voor ons toch nog 
steeds tamelijk vreemde gebied. 

Na dit algemene gedeelte volgt een behandeling van 
het uitvindingenrecht van de U.S.S.R. en van de verschil
lende volksdemocratieën, elk in een eigen hoofdstuk en 
(behalve de U.S.S.R., die als principieel vernieuwer voor
aan staat) in alfabetische volgorde. In elk van deze 
hoofdstukken vindt men telkens de volgende onderaf
delingen: Historie en bronnen van het recht; Nieuwe 
rechtsobjecten; Voorwaarden en omvang van de bescher
ming; Verkrijging van het recht; Begrenzingen en beëin
diging van het recht; Rechtsvordering; Exploitatie van 
buitenlandse uitvindingen. In al deze afdelingen wordt zo 
diep op het desbetreffende onderwerp ingegaan als de 
rechtsontwikkeling in het land in kwestie dit toelaat; het 
spreekt daarbij vanzelf, dat er over de U.S.S.R. meer 
wetenswaardigs te vinden is dan bijvoorbeeld over een 
land als Albanië. Vooral de over de exploitatie van bui
tenlandse uitvindingen handelende gedeelten zijn buiten
gewoon interessant, gezien de boven al aangeduide inter
nationale ontwikkelingen; zelfs op de in licentiecon
tracten wenselijke clausules wordt ingegaan, terwijl ook 
de behandeling van geschillen over dergelijke contracten 
wordt besproken. Ook de afdeling over de rechtsvor
dering is in dit verband belangwekkend, aangezien daarin 
de wijze van het voeren van octrooigedingen betreffende 
inbreuk zowel als nietigheid en de competentie van rech
ter en administratie daarbij wordt behandeld. In de 
rechtsbronnen-gedeelten vindt men een overzicht van de 
vigerende wetten en reglementen, met de aanduiding van 
de plaats waar deze werden gepubliceerd. 

Hoewel (anders dan bij KATZAROV) bij de onderhavige 
indeling in landen-hoofdstukken een expliciete rechts
vergelijking uiteraard niet gegeven wordt, is het, door de 
systematische indeling van elk dezer hoofdstukken, voor 
de belangstellende gemakkelijk deze vergelijking zelf te 
maken. Anderzijds is juist door deze landen-indeling het 
boek van grote waarde als naslagwerk, waarin de wijze 
waarop een bepaald onderwerp in een zeker land be
schouwd wordt, respectievelijk geregeld is, snel terug
gevonden kan worden. Het normaliter zo hinderlijke ont
breken van een register bij een werk van deze omvang 
weegt daardoor ook minder zwaar. 

Als aanhangsels bevat het boek nog een overzicht van 
de per jaar (vanaf 1925 t /m 1967) in de verschillende 
volksdemocratieën ingediende aanvragen en verleende 
uitvindingenrechten, en een zeer uitgebreide literatuurlijst 
die zowel boeken als artikelen bevat, algemeen, en naar 
land onderverdeeld. Een nadeel is daarbij, dat een groot 
aantal in de — overvloedige en instructieve — voetnoten 
vermelde literatuurverwijzingen (waaronder ook het 
boek van KATZAROV) niet ook nog eens in de literatuur 
lijst is opgenomen; meer dan een Schönheitsfehler is dit 
echter niet. 

Dit werk vormt een zeer waardevolle aanvulling voor 
de bibliotheek van een ieder, die op enigerlei wijze met 
het octrooirecht in Oost-Europa te maken heeft; het is 
dan ook niet verwonderlijk, dat MATHÉLY zijn naam er 
aan heeft willen lenen, en het van een zeer lovende voor
rede heeft voorzien. 

's-Gravenhage, 24 juni 1969. 

R. E. W. KROPVELD. 

FRANCOIS VALANCOGNE, docteur en droit, ingénieur 
E.C.I.L. (Ecole de Chimie Industrielle de Lyon), 
L'invention, sa brevetabilité, l'étendue de sa protection, 
deel I. 

Parijs, Librairies techniques (droit—écono
mie), 1968, 360 blz., prijs 48 Franse fran
ken. 
(Bibliotheek Octrooiraad nr A 2743.) 

De internationale concurrentie zal groter worden als 
gevolg van het openen van de grenzen en de afschaffing 
van de douanetarieven tussen de landen van de Europese 
Gemeenschappen. Aan die concurrentie kunnen alleen 
industrieel krachtige landen weerstand bieden. Deze 
kracht is niet alleen afhankelijk van de produktiecapaci-
teit van een volk, maar ook van zijn inventieve begaafd
heid. 

FRANCOIS VALANCOGNE heeft nu een boek geschreven 
over de uitvinding, octrooieerbaarheid en beschermings-
omvang. De schrijver is jurist en ingenieur; hij heeft ge
tracht een band te leggen tussen het juridische en het 
technische aspect van de uitvinding. Hij heeft geprobeerd 
de vraag van de octrooieerbaarheid te verduidelijken en 
de verschillende betekenissen van de begrippen die in de 
octrooitaai worden gebruikt, gepreciseerd. Hij vermeldt 
de voornaamste stellingen van de rechtsleer en verwijst 
naar een overvloedige rechtspraak van niet minder dan 
3000 vonnissen en arresten van de rechterlijke macht. De 
schrijver zet verder uiteen, welke wijzigingen de recente 
Franse wet van 2 januari 1968 in het octrooirecht heeft 
gebracht. 

Het eerste deel van het werk handelt over de erkenning 
van de uitvinding. In de eerste titel onderzoekt de schrij
ver de ontwikkeling van de uitvinding: de grondgedachte 
waarop elke uitvinding berust; de verwezenlijking van die 
gedachte en de verkregen industriële uitkomst. De tweede 
titel geeft een overzicht van de verschillende maatstaven 
die voor het erkennen van een uitvinding zijn voorgesteld: 
nieuwheid en uitkomst op het gebied van de nijverheid of 
aanpassing van bekende middelen voor de voorstanders 
van objectieve maatstaven; uitvindingsgedachte, over
wonnen moeilijkheden en onvoorzienbare uitkomst voor 
hen die — volgens de schrijver — subjectieve criteria 
aanvaarden. 

De schrijver stelt daarna een eigen methode voor om 
de octrooieerbaarheid van een uitvinding te toetsen. De 
uitvinding moet in de eerste plaats een uitvindingswerk-
zaamheid met zich meebrengen. Die werkzaamheid ligt 
in het scheppen van een band tussen de gebruikte mid
delen en het beoogde resultaat. In de tweede plaats moet 
die band nieuw zijn, d.w.z. hij moet een element van dis
continuïteit bevatten ten opzichte van de stand der tech
niek die op het tijdstip van indiening van de aanvrage 
om octrooi bestaat. Dit element van discontinuïteit, dat 
niet noodzakelijk een zekere uitvindingshoogte veronder
stelt, is kenmerkend voor een uitvinding van een be
paalde soort, maar wisselt met die soort. Sommige natio
nale wetgevingen eisen een zekere uitvindingshoogte; het 
element van discontinuïteit moet dan een zekere beteke
nis hebben, boven een zekere drempel uitkomen, wil de 
uitvinding octrooieerbaar zijn. 

Het tweede deel van het werk zal de eisen voor octrooi
eerbaarheid in bijzonderheden behandelen. 

Het boek is bestemd voor allen die belang stellen in 
octrooien: juristen, octrooigemachtigden en octrooiafde
lingen of afdelingen die zich met rechtsgedingen bezig 
houden, van industriële ondernemingen. De schrijver 
hoopt verder, dat zijn werk bruikbaar is voor alle uit
vinders die zich zelf rekenschap willen geven van de 
waarde van hun uitvindingen volgens Frans octrooirecht. 

's-Gravenhage, 10 juni 1969. 
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