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 Den Haag, 12 oktober 2005 
 
Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie 
voor Economische Zaken 
 

 
 

 
OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 
 
29874  Goedkeuring en uitvoering van de op 17 december 1991 te München tot stand 

gekomen Akte tot herziening van artikel 63 van het Verdrag inzake de 
verlening van Europese octrooien van 5 oktober 1973 (Trb. 1992, 47), het op 1 
juni 2000 te Genève tot stand gekomen Verdrag inzake octrooirecht (Trb. 
2001, 120), het op 17 oktober 2000 te Londen tot stand gekomen Verdrag 
inzake de toepassing van artikel 65 van het Verdrag inzake de verlening van 
Europese octrooien van 5 oktober 1973 (Trb. 2001, 21) en de op 29 november 
2000 te München tot stand gekomen Akte tot herziening van het Verdrag 
inzake de verlening van Europese octrooien (Trb. 2002, 64) 

 

 
 
 
EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 11 oktober 2005 
aangenomen. ChristenUnie, SGP, Groep Nawijn en SP stemden tegen. 
 
 
 
 
AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN 
 
Artikel II, onderdeel T, artikel 52 
13 (Gerkens) 
Dit amendement maakt de wijzigingen, aangebracht door de nota van wijziging (stuk nr. 8), 
ongedaan. Hiermee blijft de in het oorspronkelijke wetsvoorstel bestaande vertaling van 
octrooiconclusies in het Nederlands bestaan, waardoor deze vertalingen behouden blijven als 
signaalfunctie voor het MKB. Een Nederlands bedrijf kan hierdoor de octrooiconclusie in de 
eigen Nederlandse taal blijven lezen en daardoor gemakkelijker beoordelen of men inbreuk 
maakt op een octrooi. 
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, VVD, CDA, ChristenUnie, 
SGP, LPF en Groep Nawijn 
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Artikel IIA 
11→15 (Hessels) 
Het vierde lid van artikel 4 van de Rijksoctrooiwet 1995 is een zogenoemde collisiebepaling 
en strekt ertoe om dubbele octrooiering te voorkomen. Ingevolge het thans nog van kracht 
zijnde artikel 4, vierde lid, van de Rijksoctrooiwet 1995 behoort de inhoud van Europese 
octrooiaanvragen en van internationale aanvragen tot de stand van de techniek nadat aan twee 
eisen is voldaan, t.w. «(...), mits het Koninkrijk in de gepubliceerde aanvrage is aangewezen 
en het voor de aanwijzing verschuldigde bedrag is betaald». Uit het voorgestelde artikel 4, 
vierde lid, (zie artikel II, onderdeel D, onder 1) blijkt dat deze twee eisen zullen vervallen, 
zonder dat voor de lopende octrooiaanvragen en voor octrooien die voor de inwerkingtreding 
zijn verleend een overgangsrechtelijke voorziening is getroffen. De situatie is analoog voor 
verleende Europese octrooien waarvoor het huidige vierde lid van artikel 54 van het Europees 
Octrooiverdrag, waarin bepaald was dat een colliderende Europese octrooiaanvraag alleen tot 
de stand van de techniek behoorde indien «in de latere aanvrage aangewezen 
Verdragsluitende Staat tevens was aangewezen in de gepubliceerde eerdere aanvrage» komt te 
vervallen. 
Om te voorkomen dat op zulke octrooiaanvragen en octrooien het nieuwe regime van artikel 
4, vierde lid, van de Rijksoctrooiwet en het nieuwe regime van artikel 54, derde lid, van het 
Europees Octrooiverdrag bij de inwerkingtreding ervan onmiddellijk van toepassing wordt – 
onder het nieuwe regime is de stand van de techniek uitgebreider waardoor een uitvinding 
minder gauw nieuw is dan onder het huidige regime – is het noodzakelijk een 
overgangsrechtelijke voorziening te treffen. Artikel IIA strekt daartoe. Dit artikel heeft zowel 
betrekking op lopende rijksoctrooiaanvragen als op reeds verleende rijksoctrooien en 
Europese octrooien. 
Aangenomen met algemene stemmen 
 
 
VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 
 
Beweegreden 
Artikel I, eerste lid 
Artikel II, onderdeel T 
Artikel II, onderdeel AB 
14 (Rouvoet en Slob) 
Dit amendement voorziet erin dat het Vertalingenprotocol niet wordt bekrachtigd. Naast 
zakelijke overwegingen als de verwachte toename van het aantal buitenlandse octrooien in 
Nederland en de mogelijke relatieve verslechtering van de concurrentiepositie van het 
Nederlandse bedrijfsleven ondergraaft het Vertalingenprotocol de positie van de Nederlandse 
taal in de samenleving, terwijl de overheid juist als taak heeft de Nederlandse taal te 
beschermen. 
Indien dit amendement wordt aangenomen, vervalt in het opschrift de zinsnede «, het op 17 
oktober 2000 te Londen tot stand gekomen Verdrag inzake de toepassing van artikel 65 van 
het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien van 5 oktober 1973 (Trb. 2001, 21)». 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, Groep Wilders, ChristenUnie 
en SGP 
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Artikel I, eerste lid 
9→12→17 (Blom) 
Dit amendement voorziet erin dat Nederland het Vertalingenprotocol niet eerder bekrachtigt 
dan nadat de andere staten dat protocol hebben bekrachtigd. Vanwege de geringe reciprociteit 
die ondertekening van het protocol met zich meebrengt zal de concurrentiepositie van het 
octrooihoudende Nederlandse bedrijfsleven bij ondertekening verslechteren. Aangezien 
ondertekening van het Vertalingenprotocol ook onaantrekkelijk is voor het eigen 
octrooihoudende bedrijfsleven in potentiële protocollanden neemt de kans af dat deze landen 
het protocol zullen aannemen en aanwenden om hun taalpolitieke standpunt in het kader van 
het Gemeenschapsoctrooi te wijzigen. 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, Groep Wilders, ChristenUnie, 
SGP en LPF 
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