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AFKORTINGENLIJST 

 

AIPA: American Inventors Protection Act 

BPAI: Board of Patent Appeals and Interferences 

CAFC: Court of Appeals of the Federal Circuit 

CIP: Continuation-In-Part 

EESR: European Extended Search Report 

EEUPC: European and EU Patents Court 

EPC/EOV: European Patent Convention/ Europees Octrooiverdrag 

EPLA: European Patent Litigation Agreement 

EPO/EOB: European Patent Office / Europees OctrooiBureau 

ESR: European Search Report 

EU: Europese Unie 

GATT: General Agreement on Tariffs and Trade 

IPRP: International Preliminary Report on Patentability 

ISA: International Search Authority 

ISR: International Search Report  

MPEP: Manual of Patent Examining Procedure 

NAFTA: North American Free Trade Agreement 

OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development 

PHOSITA: Person having ordinary skill in the art 

PLT: Patent Law Treaty 

PCT: Patent Cooperation Treaty 

RTP: Reduction To Practice 

TRIPs: Trade Related aspects of Intellectual Property 

TSM-test: Teaching, Suggesting and Motivating test 

USPTO: United States Patent and Trademark Office 

UvP: Unieverdrag van Parijs of Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom 

V.S.: Verenigde Staten  

WIPO: World Intellectual Property Organisation 

WTO: World Trade Organisation 
 

 

 

 

 



 3 

VOORWOORD 

 

Deze Meesterproef kwam tot stand met het oog op het behalen van mijn masterdiploma Rechten 

aan de Universiteit Gent en kan aldus beschouwd worden als het sluitstuk van een ultieme en 

leerrijke onderdompeling in de rechtswetenschap gedurende de opleiding van 5 jaar. 

 

Ik wil hierbij de gelegenheid aangrijpen om mijn dank te betuigen aan Prof. Dr. Vanhees Hendrik 

die steeds bereid was om mij te helpen bij het schrijven van mijn meesterproef. Alsook wil ik 

hier vermelden dat zijn boek “Basiswetteksten inzake het recht van de intellectuele eigendom” 

een zeer grote hulp voor mij is geweest, aangezien het vinden van een betrouwbare vertaling 

van verschillende verdragen een uiterst delicate zaak is.  

 

Tenslotte wil ik graag mijn familie en vrienden bedanken voor hun luisterend oor en steun 

tijdens de verwezenlijking van deze meesterproef. Ook wil ik hen bedanken voor het nalezen van 

deze verhandeling en hun praktische opmerkingen, adviezen en kritieken hieromtrent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

INHOUDSTAFEL 

 

DEEL I: INLEIDING.............................................................................................................. 9 
DEEL II: HET OCTROOI EN ZIJN GESCHIEDENIS.................................................................. 12 

HOOFDSTUK I: HET OCTROOI ........................................................................................ 12 
HOOFDSTUK II: DE GESCHIEDENIS VAN HET OCTROOI ............................................ 12 

AFDELING 1: DE MIDDELEEUWEN ............................................................................................. 12 
AFDELING 2: EIND 18DE EEUW EN BEGIN 19DE EEUW: DE INDUSTRIELE 
REVOLUTIE ........................................................................................................................................... 13 
AFDELING 3: EIND 19DE EN 20STE EEUW: INTERNATIONALE SAMENWERKING EN 
HARMONISATIE .................................................................................................................................. 14 

DEEL III: BRONNEN VAN HET OCTROOIRECHT.................................................................. 16 
HOOFDSTUK I: INTERNATIONALE BRONNEN ............................................................. 16 

AFDELING 1: HET UNIEVERDRAG VAN PARIJS (UvP) ......................................................... 16 
AFDELING 2: PATENT COOPERATION TREATY (PCT)........................................................ 18 
AFDELING 3: TRADE RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS 
AGREEMENT (TRIPS-OVEREENKOMST)................................................................................... 21 
AFDELING 4: NORTH AMERICAN FREE TRADE AGREEMENT (NAFTA-
OVEREENKOMST)............................................................................................................................... 22 
AFDELING 5: EUROPEES OCTROOIVERDRAG (EOV) OF EUROPEAN PATENT 
CONVENTION (EPC) .......................................................................................................................... 22 

HOOFDSTUK II: NATIONALE BRONNEN ....................................................................... 23 
AFDELING 1: DE AMERIKAANSE GRONDWET........................................................................ 23 
AFDELING 2: DE FEDERALE WETGEVING: TITEL 35 UNITED STATES CODE ........... 24 
AFDELING 3: RECHTSPRAAK......................................................................................................... 24 
AFDELING 4: MANUAL OF PATENT EXAMINATION PROCEDURE (MPEP)................. 25 

DEEL IV: DE MATERIËLE OCTROOIVEREISTEN ................................................................... 26 
HOOFDSTUK I: THE PATENTABLE SUBJECT MATTER.................................................. 26 

AFDELING 1: DRIE SOORTEN OCTROOIEN IN DE V.S. ......................................................... 26 
AFDELING 2: HET UTILITY OCTROOI: DRIE CATEGORIEËN VAN UITVINDINGEN.. 26 

2.1. Niet octrooieerbare onderwerpen ..................................................................... 27 
2.2. Producten ............................................................................................................. 27 
2.3. Werkwijzen of procesmethodes ......................................................................... 28 
2.4. Verbeteringen van een bestaand product of werkwijze .................................. 29 

AFDELING 3: PROBLEEMCATEGORIEËN VAN UITVINDINGEN ....................................... 29 
AFDELING 4: VERGELIJKING MET HET EOV: OCTROOIEERBAAR ONDERWERP..... 30 

HOOFDSTUK II: UTILITY.................................................................................................. 32 
AFDELING 1: ALGEMEEN ................................................................................................................ 32 
AFDELING 2: DRIE TYPES VAN NUTTIGHEID ......................................................................... 32 
AFDELING 3: VERGELIJKING MET HET EOV: TOEPASBAAR OP HET GEBIED VAN DE 
NIJVERHEID .......................................................................................................................................... 34 

HOOFDSTUK III: NOVELTY .............................................................................................. 35 
AFDELING 1: ALGEMEEN ................................................................................................................ 35 

1.1. Onderscheid tussen ‘novelty’ en ‘loss of right’ ................................................... 36 
1.2. Het begrip ‘anticipation’ ...................................................................................... 36 
1.3. De datum van uitvinding en de ‘reduction to practice’ theorie ........................ 38 
1.4. Het begrip ‘prior art’ ............................................................................................ 38 



 5 

AFDELING 2: DE ‘NOVELTY’ BEPALINGEN VAN ART. 102 U.S.C. 35............................... 38 
2.1. Art. 102(a) U.S.C. 35............................................................................................. 39 

2.1.1. Uitvinding is reeds gekend  bij of gebruikt door anderen in de V.S. ................39 
2.1.2. Uitvinding is reeds geoctrooieerd  of openbaargemaakt in een ‘gedrukte 

publicatie’ .............................................................................................................................................40 
2.2. Art. 102 (e) U.S.C. 35............................................................................................ 41 

2.2.1. Art. 102 (e)(1) U.S.C. 35: Beschrijving in een  gepubliceerde 

octrooiaanvraag................................................................................................................................42 
2.2.2. Art. 102 (e)(2) U.S.C. 35: Beschrijving in een octrooiaanvraag van een reeds 

verleend octrooi .................................................................................................................................42 
2.3. Art. 102 (f) U.S.C. 35............................................................................................. 44 
2.4. Art. 102 (g) U.S.C. 35............................................................................................ 45 

2.4.1. Art. 102 (g)(1) U.S.C. 35: interference procedure....................................................45 
2.4.2. Art. 102 (g)(2) U.S.C. 35: anticipatie.............................................................................47 
2.4.3. Prioriteitsregel .......................................................................................................................47 

AFDELING 3: DE ‘LOSS OF RIGHT’ BEPALINGEN VAN ART. 102 U.S.C. 35.................... 49 
3.1. Art. 102 (b) U.S.C. 35............................................................................................ 50 

3.1.1. The public use bar: de uitvinding was reeds in publiek gebruik in de V.S. ...51 
3.1.2. The on sale bar: de uitvinding werd reeds verkocht in de V.S............................51 

3.2. Art. 102 (c) U.S.C. 35 ............................................................................................ 52 
3.3. Art. 102 (d) U.S.C. 35............................................................................................ 53 

AFDELING 4: VERGELIJKING MET EOV: (ABSOLUTE) NIEUWHEID .............................. 53 
HOOFDSTUK IV: NONOBVIOUSNESS .............................................................................. 55 

AFDELING 1: ALGEMEEN ................................................................................................................ 55 
AFDELING 2: OORSPRONG: HOTCHKISS V. GREENWOOD................................................... 55 

2.1. “invention” ............................................................................................................ 56 
2.2. “ordinary mechanic”............................................................................................. 56 

AFDELING 3: OBVIOUS OF NONOBVIOUS? ................................................................................ 57 
3.1. Art. 103 U.S.C. 35.................................................................................................. 57 
3.2. De Graham factoren ............................................................................................. 59 

3.2.1. Level of ordinary skill in the art......................................................................................59 
3.2.2. Scope and content of the prior art .................................................................................59 
3.2.3. Differences between the claimed invention and the prior art ...........................59 
3.2.4. Secondary considerations..................................................................................................60 

3.3. TSM-test (Teaching, Suggesting and Motivating) .............................................. 61 
3.3.1. Algemeen...................................................................................................................................61 
3.3.2. KSR Int’l Co. v. Teleflex, Inc................................................................................................62 

AFDELING 4: VERGELIJKING MET EOV: UITVINDERSWERKZAAMHEID..................... 62 
DEEL V: PROCEDURE VAN HET UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE (USPTO)
....................................................................................................................................... 65 

HOOFDSTUK I: UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE (USPTO).... 65 
HOOFDSTUK II: DE PROCEDURE: PATENT PROSECUTION......................................... 65 

AFDELING 1: DE OCTROOIAANVRAAG OF PATENT APPLICATION................................. 65 
1.1. Soorten.................................................................................................................. 65 

1.1.1. De voorlopige octrooiaanvraag ......................................................................................66 
1.1.2. De niet-voorlopige octrooiaanvraag ............................................................................66 
1.1.3. De voortgezette octrooiaanvragen................................................................................67 

1.2. Inhoud van de octrooiaanvraag.......................................................................... 68 



 6 

1.2.1. Algemeen...................................................................................................................................68 
1.2.2. Formele vereisten..................................................................................................................69 

A. De beschrijving: Disclosure requirements (art. 112 §1 U.S.C. 35) ............... 69 
I. ‘enablement’.................................................................................................. 70 
II. ‘best mode’ ................................................................................................... 71 
III. ‘written description’................................................................................... 72 

B. Conclusies of claims: definiteness (art. 112 §2 U.S.C. 35) ............................ 73 
AFDELING 2: HET ONDERZOEK VAN DE OCTROOIAANVRAAG ...................................... 74 

2.1. Indienen van de octrooiaanvraag....................................................................... 74 
2.2. Het eigenlijke onderzoek van de octrooiaanvraag ........................................... 74 

2.2.1. Office Action.............................................................................................................................74 
2.2.2. Antwoord van de aanvrager.............................................................................................75 

2.3. Octrooiverlening of Afwijzing van de aanvraag ................................................ 75 
2.3.1. Notice of Allowance..............................................................................................................76 
2.3.2. Beroep instellen tegen beslissing van de onderzoeker..........................................76 

2.4. Publicatie van een hangende octrooiaanvraag ................................................. 77 
AFDELING 3: PROCEDURES NA DE VERLENING VAN HET OCTROOI ........................... 77 

3.1. Certificates of Correction ..................................................................................... 77 
3.2. Reissue................................................................................................................... 78 
3.3. Reexamination ...................................................................................................... 79 

3.3.1. “substantial new question of patentability” ..............................................................79 
3.3.2. Ex Parte Reexamination.....................................................................................................80 
3.3.3. Inter Partes Reexamination..............................................................................................81 

HOOFDSTUK III: VERGELIJKING MET DE PROCEDURE VAN HET EUROPEES 

OCTROOIBUREAU (EOB) ................................................................................................. 82 
AFDELING 1: HET EUROPEES OCTROOIBUREAU.................................................................. 82 
AFDELING 2: DE PROCEDURE VOOR HET EOB ...................................................................... 83 

2.1. Octrooiaanvraag................................................................................................... 83 
2.1.1. Soorten.......................................................................................................................................83 
2.1.2. Inhoud ........................................................................................................................................84 

A. Algemeen......................................................................................................... 84 
B. Formele vereisten........................................................................................... 85 

I. Beschrijving: ‘sufficient disclosure’ ............................................................. 85 
II. Conclusies: duidelijke en beknopte omschrijving ................................... 86 

2.2. Onderzoek van de octrooiaanvraag ................................................................... 86 
2.2.1. Indienen van de octrooiaanvraag..................................................................................87 
2.2.2. Voorafgaand onderzoek.....................................................................................................87 
2.2.3. Het nieuwheidsonderzoek .................................................................................................88 
2.2.4. Het onderzoek ten gronde .................................................................................................89 
2.2.5. Toekenning van het octrooi of afwijzing van de aanvraag.................................90 

2.3. Procedures na toekenning van het octrooi........................................................ 92 
2.3.1. Correcties..................................................................................................................................92 
2.3.2. Oppositieprocedure ..............................................................................................................93 
2.3.3. Vernauwen of herroepen van het octrooi door de octrooihouder....................94 

DEEL VI: OCTROOIBESCHERMING .................................................................................... 96 
HOOFDSTUK I: PERSONEEL ASPECT ............................................................................. 96 

AFDELING 1: INVENTORSHIP......................................................................................................... 96 
AFDELING 2: JOINT INVENTORS .................................................................................................. 96 



 7 

AFDELING 3: SHOP RIGHTS: UITVINDINGEN GEMAAKT DOOR WERKNEMERS....... 97 
AFDELING 4: CORRECTIES.............................................................................................................. 99 

HOOFDSTUK II: TEMPOREEL ASPECT........................................................................... 99 
AFDELING 1: ALGEMEEN ................................................................................................................ 99 
AFDELING 2: VERLENGINGEN VAN DE TERMIJN................................................................100 

HOOFDSTUK III: GEOGRAFISCH ASPECT .................................................................... 101 
AFDELING 1: ALGEMEEN ..............................................................................................................101 
AFDELING 2: UITVOER VAN EEN BESCHERMDE UITVINDING (ART. 217 (F) U.S.C. 
35)...........................................................................................................................................................102 
AFDELING 3: INVOER VAN PRODUCTEN GEMAAKT DOOR EEN BESCHERMDE 
WERKWIJZE (ART. 217 (G) U.S.C. 35).......................................................................................103 

HOOFDSTUK IV: VERGELIJKING MET HET EOV......................................................... 104 
AFDELING 1: PERSONEEL ASPECT............................................................................................104 

1.1. Uitvinder............................................................................................................. 104 
1.2. Joint inventors.................................................................................................... 105 
1.3. Uitvindingen gemaakt door werknemers ........................................................ 105 
1.4. Moreel recht ....................................................................................................... 105 

AFDELING 2: TEMPOREEL ASPECT...........................................................................................106 
AFDELING 3: GEOGRAFISCH ASPECT.......................................................................................106 

DEEL VII: RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE OCTROOIHOUDER...........................................107 
HOOFDSTUK I: RECHTEN VAN DE OCTROOIHOUDER ............................................. 107 

AFDELING 1: HET EXCLUSIEF EXPLOITATIERECHT..........................................................107 
1.1. Algemeen ............................................................................................................ 107 
1.2. Beperkingen aan het monopolierecht.............................................................. 107 

1.2.1. First sale doctrine of exhaustion doctrine ...............................................................107 
1.2.2. Repair/reconstruction doctrine...................................................................................108 
1.2.3. Implied license doctrine...................................................................................................108 
1.2.4. Experimental use doctrine of onderzoeksexceptie...............................................109 

AFDELING 2: INFRINGEMENT: HET RECHT OM OP TE TREDEN TEGEN EEN 
INBREUK ..............................................................................................................................................109 

2.1. Directe inbreuk: art. 271 (a) U.S.C. 35.............................................................. 110 
2.2. Indirecte inbreuk: art. 271 (b) en (c) U.S.C. 35 ............................................... 110 

2.2.1. Art. 271 (b) U.S.C. 35: “active inducement” .............................................................110 
2.2.2. Art. 271 (c) U.S.C. 35: “contributory infringement”.............................................110 

2.3. Letterlijke inbreuk of inbreuk op grond van de equivalentietheorie? .......... 111 
2.3.1. Letterlijke inbreuk .............................................................................................................111 
2.3.2. Inbreuk op grond van de equivalentietheorie........................................................112 

2.4. First inventor defense of prior user right .......................................................... 113 
AFDELING 3: HET RECHT OM OVER HET OCTROOI TE BESCHIKKEN: OVERDRACHT 
EN LICENTIE.......................................................................................................................................113 

3.1. Het recht tot overdracht: assignment............................................................... 114 
3.2. Het recht tot het verlenen van een licentie...................................................... 114 

HOOFDSTUK II: PLICHTEN VAN DE OCTROOIHOUDER ........................................... 115 
AFDELING 1: BETALEN VAN DE INSTANDHOUDINGSTAKSEN.....................................115 
AFDELING 2: MARKING AND NOTICE........................................................................................116 

HOOFDSTUK III: VERGELIJKING MET HET EOV ........................................................ 116 
AFDELING 1: RECHTEN VAN DE OCTROOIHOUDER..........................................................116 

1.1. Bepalingen in het EOV: art. 64 en 69 EOV ....................................................... 116 



 8 

1.2. European Patent Litigation Agreement (EPLA) ............................................... 117 
1.3. Van Gemeenschapsoctrooi naar EU-octrooi.................................................... 118 

AFDELING 2: PLICHTEN VAN DE OCTROOIHOUDER.........................................................119 
2.1. Betalen van de instandhoudingstaksen: de jaartaksen .................................. 119 
2.2. Andere verplichtingen....................................................................................... 120 

DEEL VIII: NIETIGHEID EN VERVAL VAN HET OCTROOI.....................................................121 
HOOFDSTUK I: NIETIGHEID VAN HET OCTROOI ...................................................... 121 
HOOFDSTUK II: VERVAL VAN HET OCTROOI ............................................................ 121 

AFDELING 1: VERSTRIJKEN VAN DE BESCHERMINGSTERMIJN ...................................121 
AFDELING 2: NIET BETALEN VAN DE INSTANDHOUDINGSTAKSEN..........................122 

HOOFDSTUK III: VERGELIJKING MET HET EOV ........................................................ 122 
AFDELING 1: NIETIGHEID VAN HET OCTROOI ....................................................................122 
AFDELING 2: VERVAL VAN HET OCTROOI.............................................................................123 

2.1. Verstrijken van de beschermingstermijn ........................................................ 123 
2.2. Niet betalen van de instandhoudingstaksen ................................................... 123 

DEEL IV: CONCLUSIE.......................................................................................................124 
BIBLIOGRAFIE ................................................................................................................126 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

DEEL I: INLEIDING 

 

De begrippen uitvinding en uitvinder spreken nog steeds tot ieders verbeelding. Meteen zien we 

een oude professor zitten in één of ander muf laboratorium die plots ‘eureka’ roept. Alhoewel dit 

beeld waarschijnlijk een correcte weergave is van hoe het vroeger was, voldoet dit echter niet 

meer aan de realiteit van onze huidige samenleving. Onze steeds evoluerende maatschappij 

wordt gekenmerkt door, op het eerste zicht, eindeloze technische innovaties. De huidige 

uitvindingen komen meestal tot stand in hoogtechnologische laboratoria en zijn de vrucht van 

een lange zoektocht die gekenmerkt wordt door een heleboel investeringen en inspanningen van 

een team onderzoekers. Van de stoommachine, de gloeilamp, telefoon, de stof nylon, penicilline, 

tot de stofzuiger, de “pil”, de gsm,… Al deze technische innovaties geven vorm aan onze 

maatschappij en spelen een rol in ons dagelijks leven.   

 

Net zoals vroeger speelt het octrooirecht nog steeds een prominente rol in het rechtssysteem. 

Het zoekt naar een compromis tussen de belangen van de uitvinder en die van de maatschappij. 

De uitvinder wil iets terug voor zijn jarenlange inspanningen en investeringen en de 

maatschappij wil kunnen meegenieten van de vruchten van de uitvinding. Daar ergens tussen 

probeert het octrooi aan ieders belangen te voldoen. De uitvinder ontvangt bescherming; 

weliswaar beperkt in tijd, ruimte en omvang; maar in ruil moet hij zijn uitvinding openbaar 

maken zodat de maatschappij kan delen in de kennis die vergaard werd door de uitvinder en 

daarenboven krijgt de maatschappij zo de mogelijkheid om hierop voort te bouwen. Het octrooi 

is de beschermer van innovatie maar tegelijkertijd ook de stimulans.  

 

Deze meesterproef heeft vooreerst tot doel een duidelijk beeld te scheppen van het huidige 

Amerikaanse octrooisysteem. Daarnaast heb ik ook gepoogd een vergelijking te maken met het 

Europese octrooisysteem zoals dit werd ingevoerd door het EOV.  Om aan beide doelstellingen 

te voldoen worden alle aspecten van het Amerikaanse octrooisysteem toegelicht in verschillende 

delen. Op het einde van ieder deel wordt dan de vergelijking gemaakt met het Europese 

octrooisysteem. Een kort overzicht van de aspecten die zullen worden behandeld is hier dan ook 

op zijn plaats.  

 

Aan alles is een begin en dit geldt ook voor het octrooirecht. Daarom zullen we in deel II de 

definitie van het octrooi bespreken alsook de geschiedenis ervan. Hieruit zal blijken dat het 

octrooirecht reeds lang deel uitmaakt van het recht in zijn groter geheel, alhoewel de functie 

ervan toch geëvolueerd is doorheen de eeuwen. 
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Zoals het een goede jurist beaamt, begint elk onderzoek van een met het recht verwante materie  

ook met een onderzoek van de beschikbare wettelijke bronnen. In deel III zullen deze dan ook 

besproken worden. Hierbij zullen zowel de internationale, regionale en nationale bronnen aan 

bod komen die relevant zijn m.b.t. deze meesterproef.  

 

Daarna volgt deel IV waarin de materiële octrooivereisten worden besproken. Dit zijn de 

vereisten die de wet stelt en waaraan een uitvinding dient te voldoen om in aanmerking te 

komen voor octrooibescherming. Bijgevolg moet een uitvinding nieuw, nonobviouss en nuttig 

zijn. Bovendien kunnen niet alle soorten uitvinding in aanmerking komen voor een octrooi, ze 

moeten namelijk binnen de categorie van octrooieerbare onderwerpen vallen. 

 

Vervolgens zullen we in deel V de te volgen procedure voor het bekomen van een octrooi, stap 

voor stap, bespreken. Een uitvinder moet zich er dan ook van bewust zijn dat het verkrijgen van 

een octrooi geen eenvoudige zaak is. Het opstellen van de octrooiaanvraag op zich  is reeds een 

hele karwei en daarnaast moet de uitvinder ook over het nodige geduld beschikken aangezien de 

periode tussen de octrooiaanvraag en de verlening van het octrooi kan oplopen tot enkele jaren. 

 

In deel VI gaan we dieper in op het begrip ‘octrooibescherming’. De vraag stelt zich welke lading 

dit begrip dekt en de focus ligt op drie aspecten. Ten eerste zal ik het personeel aspect 

bespreken, namelijk wie wordt beschouwd als uitvinder? En complexer, wat te doen bij een 

uitvinding van twee of meer uitvinders, of wat te doen bij een uitvinding door een werknemer? 

Ten tweede volgt het temporeel aspect aangezien het octrooi, en de rechten die eraan verbonden 

zijn, beperkt zijn in de tijd. Ten derde wordt het geografisch aspect onderzocht. Het octrooirecht 

wordt gekenmerkt door het territorialiteitsprincipe, maar in hoeverre houdt dit stand in de 

praktijk? 

 

Van groot belang voor de octrooihouder is om, na de verlening van zijn octrooi, te weten welke 

rechten verbonden zijn aan het octrooi. Hij verkrijgt een exclusief exploitatierecht m.b.t. zijn 

uitvinding, kan optreden tegen inbreukmakers en kan vrij beschikken over zijn octrooi. Er 

worden echter ook beperkingen aan deze rechten gesteld. Aan het octrooi zijn bovendien ook 

plichten verbonden zoals het betalen van instandhoudingstaksen. Al deze rechten en plichten 

komen aan bod in deel VII. 

 

Het laatste aspect die wordt besproken in deel VIII is hoe het octrooi aan zijn einde komt. 

Enerzijds kan het octrooi nietig verklaard worden en anderzijds kan het octrooi vervallen. 
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In de conclusie worden vervolgens de grootste verschilpunten tussen het Amerikaanse en het 

Europese octrooisysteem nogmaals benadrukt.  

 

Tot slot, het bestuderen van het Amerikaanse octrooirecht is op zijn minst een huzarenwerk te 

noemen. Niet alleen moet men eerst de terminologie doorgronden, maar daarnaast blijken ook 

de regels die hieromtrent werden opgesteld allerminst eenvoudig. Daarenboven komt dan nog 

een heleboel rechtspraak die een poging doet dit alles wat te verduidelijken. Daarnaast was het 

ook een hele uitdaging om het Amerikaanse en Europese octrooisysteem te vergelijken. Ik heb 

met deze meesterproef een lange weg afgelegd en kan nu tevreden terugkijken op mijn werk. 

Een allesomvattend werk van het octrooisysteem is dit zeker niet geworden, maar toch heb ik 

gepoogd een werk te schrijven die als leidraad kan dienen voor eenieder, maar specifiek 

juristen, die een basisnotie van het Amerikaanse octrooisysteem willen krijgen. Ik hoop dat ik 

hierin ben geslaagd en wens u als lezer alvast een boeiende reis. 
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DEEL II: HET OCTROOI EN ZIJN GESCHIEDENIS 

 

HOOFDSTUK I: HET OCTROOI 

 

Een octrooi is een door de overheid toegekend exclusief recht op de exploitatie van een 

uitvinding in ruil voor de openbaarmaking van deze uitvinding door de uitvinder. Dit exclusieve 

recht is weliswaar beperkt in de tijd en de ruimte. Een octrooi verleent enkel een tijdelijk 

exclusief recht en geldt enkel binnen het territorium van de staat die het octrooi heeft verleend.1  

 

Het octrooirecht zelf vormt een onderdeel van de intellectuele eigendomsrechten. De 

intellectuele eigendomsrechten worden traditioneel ingedeeld in twee categorieën. Enerzijds 

heb je de industriële eigendomsrechten waartoe het octrooirecht (utility patent), het 

tekeningen- en modellen recht (designpatent) en het merkenrecht (trademarks) behoren. 

Anderzijds heb je de artistieke en literaire eigendomsrechten waartoe het auteursrecht en de 

naburige rechten (copyright) behoren. Het onderscheid tussen deze categorieën is dat voor 

industriële eigendomsrechten eerst een procedure moet doorlopen vooraleer men recht heeft 

op bescherming, terwijl dit bij de artistieke en literaire eigendomsrechten niet het geval is. Bij 

deze laatste ontstaat de bescherming op het moment van de creatie.2  

 

HOOFDSTUK II: DE GESCHIEDENIS VAN HET OCTROOI3 

 

AFDELING 1: DE MIDDELEEUWEN 

 

De zoektocht naar de oorsprong van het octrooi zoals we het vandaag kennen is geen 

gemakkelijke taak. Geen enkel land of volk kan dan ook beweren dat zij de uitvinders zijn van 

het octrooi. De vroegste oorsprong van het huidige octrooisysteem kan echter worden 

teruggevonden in de praktijk die bestond in de middeleeuwen, waarbij koningen en vorsten 

                                                 
1 F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht, Brugge, Vanden Broele, 
2007,190; http://www.law.kuleuven.be/cir/publications/octrooien#16 (consultatie 3 april 2011). 
2 WIPO, “understanding industrial property”, 
http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/intproperty/895/wipo_pub_895.pdf, 4-5 
(consultatie 3 april 2011); 
http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/Intellectuele_Eigendom/Innovatie_en_IE/wat/ (consultatie 
3 april 2011). 
3 B. DE VUYST, Handboek octrooien: een kort begrip voor juristen en wetenschappers, Brugge, Die Keure, 
2006, 13-20; D. GUELLEC en B. VAN POTTELSBERGHE DE LA POTTERIE, The economics of the European 

paten system: IP policy for innovation and competition, New York, Oxford University Press Inc., 2007, 15-
31; P. TORREMANS, Holyoak and Torremans intellectual property law, New York, Oxford University Press, 
2008,35-38. 



 13 

bepaalde privileges toekenden aan personen in ruil voor hun trouw, zoals vrijstellingen van 

belastingen of andere plichten, of het toekennen van exclusieve rechten inzake exploitatie van 

bepaalde handelswaren of handelsactiviteiten, de voorloper van het huidige octrooisysteem. 

Belangrijk hierbij is dus dat het exclusieve recht of monopolie niet toegekend werd in ruil voor 

het creëren van een nieuwe uitvinding. Daarnaast was het ook een manier om industriële en 

commerciële activiteiten te stimuleren in het land. Over het algemeen is men het er wel over 

eens dat de eerste echte octrooiwet in 1474 tot stand kwam in Venetië. Deze wet bevatte reeds 

verschillende bepalingen die kunnen worden gezien als de voorloper van de huidige kenmerken 

van een octrooisysteem zoals onder andere een nieuwheidsvereiste, het feit dat de uitvinding 

aan een onderzoek wordt onderworpen vooraleer een octrooi werd toegekend, beperking van 

de levensduur van een octrooi,… Het succes van deze wetgeving had zijn gevolgen op de rest van 

het Europese continent, waar verschillende landen hun toekomstige octrooiwetgeving 

baseerden op deze Venetiaanse wet.  

 

In de meeste Europese landen was de bevoegdheid om octrooien toe te kennen echter in handen 

van de koning of vorst en was het voor hen een manier om indirecte belastingen te innen in het 

voordeel van trouwe dienaren. Dit leidde tot ontevredenheid onder meer doordat het de vrije 

handel belemmerde, in Engeland werd deze praktijk dan ook aan banden gelegd in de Statute of 

Monopolies van 1623, die in grote lijnen dezelfde kenmerken bevatte van de Venetiaanse 

octrooiwet. Het toekennen van willekeurige monopolies werd verboden met uitzondering van 

deze die werden toegekend aan personen die effectief een nieuwe uitvinding hadden gecreëerd.  

 

AFDELING 2: EIND 18DE EEUW EN BEGIN 19DE EEUW: DE INDUSTRIELE REVOLUTIE 

 

Onder invloed van de industriële revolutie werd het bevorderen van technologische 

vernieuwingen en dus ook het voorzien in een systeem van bescherming voor uitvinders van 

groot belang voor de meeste landen. Verschillende landen vaardigden in deze periode hun 

eerste octrooiwetgeving uit. 

 

In de Verenigde Staten van Amerika werd in 1787 de basis voor de huidige octrooiwetgeving 

opgenomen in de grondwet in de zogenaamde patent clause en daaropvolgend werd in 1790 de 

eerste octrooiwet uitgevaardigd. In Frankrijk werd de eerste octrooiwet uitgevaardigd in 1791. 

Deze beide octrooiwetten hebben een enorme invloed uitgeoefend op andere octrooiwetgeving 

die werd opgenomen in verschillende landen.  
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Daarna volgden nog vele andere landen zoals Spanje (1811); Duitsland (1877, alhoewel 

verschillende deelstaten reeds octrooiwetgeving hadden uitgevaardigd voor de eenmaking van 

het land in 1871), ook deze octrooiwetgeving heeft een grote invloed uitgeoefend op de  latere 

octrooiwetgeving van andere landen; Nederland (1817); Zwitserland (1888);…  

 

AFDELING 3: EIND 19DE EN 20STE EEUW: INTERNATIONALE SAMENWERKING EN 

HARMONISATIE4 

 

Tegen het einde van de 19de eeuw hadden bijna alle staten een soort van octrooiwetgeving 

uitgevaardigd. Door de toenemende internationale handel werd internationale samenwerking 

inzake industriële eigendom en meer specifiek octrooien noodzakelijk. Dit werd ook 

gestimuleerd door het feit dat de meeste staten discriminerende bepalingen hadden opgenomen 

tegen buitenlanders in hun octrooiwetgeving. 

 

Naar aanleiding van problemen bij een wereldtentoonstelling van uitvindingen te Wenen in 

1873, waarbij verschillende buitenlandse uitvinders weigerden deel te nemen aan de 

tentoonstelling uit angst dat hun uitvinding zou worden gestolen, werd in 1883 het Unieverdrag 

van Parijs gesloten. Dit verdrag poogde enige mate van harmonisering te verwezenlijken in het 

domein van de industriële eigendom (hiertoe behoren naast de octrooien, ook de bescherming 

van merken en modellen). De belangrijkste verwezenlijkingen van dit verdrag zijn het invoeren 

van het recht van voorrang en het assimilatiebeginsel. Daarnaast werd bij de herziening van dit 

verdrag in 1967 de World Intellectual Property Organisation (WIPO)opgericht. 

 

De volgende stap richting samenwerking en harmonisatie werd genomen door het sluiten van 

het Verdrag tot Samenwerking inzake Octrooien of Patent Cooperation Treaty (PCT) in 1970. Dit 

verdrag poogde de last van de octrooiaanvrager inzake het indienen van verschillende 

octrooiaanvragen in verschillende landen te verlichten door het invoeren van een 

gecentraliseerde aanvraagprocedure. Door het indienen van één internationale aanvraag wordt 

de aanvraagprocedure in de verschillende aangeduide lidstaten opgestart. 

 

De volgende mijlpaal inzake samenwerking en harmonisatie werd bereikt door het sluiten van 

de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom of de TRIPS 

overeenkomst in 1994 tijdens de Uruguay ronde van de GATT (General Agreement of Tariffs and 

Trade). In tegenstelling tot de twee vorige verdragen die enkel betrekking hadden op 

administratieve en procedurele aspecten van de octrooiwetgeving, werd door deze 

                                                 
4 De verschillende verdragen die hier aan bod komen worden in Deel III, hfdst. 1 verder toegelicht. 



 15 

overeenkomst gepoogd toch enige mate van harmonisatie te introduceren in de materiële 

wetgeving van de verschillende leden. Daarnaast werd door dit verdrag ook de World Trade 

Organization (WTO) of Wereld Handelsorganisatie (WHO) opgericht.  

 

Misschien wel de meest succesvolle poging tot harmonisatie werd bereikt op het Europese 

continent door het sluiten van het Europees Octrooiverdrag (EOV) in 1973 te München.  Het 

verdrag heeft geleidt tot een harmonisatie van de wetgeving van de verschillende lidstaten en 

voorziet in de centralisatie van de octrooiaanvraag en de verlening van octrooien. Door het 

indienen van een Europese octrooiaanvraag verkrijgt men echter niet één Europees octrooi, 

maar verkrijgt men een bundel nationale octrooien.  

 

Ook bij de start van de 21ste eeuw werden nog verder stappen ondernomen om de internationale 

samenwerking en harmonisatie te verstevigen. Vooreerst hebben we het Patent Law Treaty 

(PLT) dat werd gesloten in 2000 en in werking is getreden in 2005. De doelstelling van dit 

verdrag is het bereiken van harmonisatie inzake de formele voorwaarden voor het indienen van 

een octrooiaanvraag die worden gehanteerd door nationale octrooibureaus.  
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DEEL III: BRONNEN VAN HET OCTROOIRECHT 

 

HOOFDSTUK I: INTERNATIONALE BRONNEN 

 

AFDELING 1: HET UNIEVERDRAG VAN PARIJS (UvP)5  

 

Het Unieverdrag van Parijs was het resultaat van de eerste inspanningen tot samenwerking en 

harmonisatie van enkele staten. Het verdrag werd gesloten in 1883 en trad in werking op 7 juli 

1884, maar werd sindsdien reeds verschillende keren herzien. De recentste herziening dateert 

van 14 juli 1967 te Stockholm. Het verdrag werd oorspronkelijk door elf staten ondertekend, 

maar het aantal leden bedraagt vandaag reeds 173.6 De verschillende leden vormen samen de 

Parijse Unie. Deze Unie fungeert als een zelfstandige rechtsfiguur in het internationaal recht en 

beschikt over verschillende organen, waaronder een Assembly en een Excecutive Committee. Het 

verdrag zelf wordt beheerd door de Wereldorganisatie voor Intellectuele Eigendom of de World 

Intellectual Property Organisation (WIPO), deze organisatie werd opgericht bij verdrag te 

Stockholm in 1967. De hoofdzetel bevindt zich in Genève en sinds 1974 vormt zij een 

gespecialiseerd agentschap van de United nations.7  

 

Zoals de titel van het verdrag reeds vermeldt, is dit verdrag van toepassing op alle industriële 

rechten, waaronder naast het octrooirecht ondermeer ook het tekeningen – en modellenrecht 

behoren. Inzake het octrooirecht is het Unieverdrag van Parijs ook vandaag nog van groot belang 

aangezien het verschillende belangrijke principes heeft geïntroduceerd zoals het 

assimilatiebeginsel en het recht van voorrang of prioriteitsrecht.8  

 

Het assimilatiebeginsel houdt in dat een lidstaat van de Unie, inzake de bescherming van 

industriële eigendom, dezelfde bescherming moet bieden aan onderdanen uit een andere 

lidstaat van de Unie als dat het zijn eigen onderdanen toekent. Dit assimilatiebeginsel wordt ook 

uitgebreid tot onderdanen van een land dat geen lid is van de Unie wanneer deze onderdanen 

                                                 
5 Het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom van 20 maart 1883,  
http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/ip/paris/pdf/trtdocs_wo020.pdf (consultatie 29 
maart 2011). 
6 http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=2 (consultatie 29 maart 2011). 
7 T. COTTIER en P. VÉRON, Concise international and European IP law: TRIPS, Paris Convention, european 

enforcement and transfer of technology, Alphen aan den Rijn, Kluwer law international, 2008, 175-176; G. 
TRITTON en R. DAVIS, Intellectual property in Europe, London, Sweet & Maxwell, 2008, 62; 
http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/summary_paris.html (consultatie 29 maart 2011). 
8 R.E. SCHECHTER en J.R. THOMAS, Principles of patent law, St. Paul (Minn.), Thomson West, 2004, 383-
384. 
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hun woonplaats of hun daadwerkelijke en wezenlijke inrichtingen van nijverheid of handel 

hebben in een lidstaat van de Unie. Dit beginsel moet ervoor zorgen dat de lidstaten niet 

discrimineren ten aanzien van buitenlandse uitvinders. Het zou dus bijvoorbeeld in strijd zijn 

met het assimilatiebeginsel wanneer zij een kortere octrooitermijn zou toekennen aan 

buitenlandse uitvinders of wanneer zij hogere taksen zou eisen van deze uitvinders.9  

 

Het recht van voorrang of prioriteitsrecht komt tegemoet aan het probleem dat de uitvinder 

ondervindt wanneer hij octrooibescherming wenst te verkrijgen in meerdere landen, het is 

namelijk voor de uitvinder niet gemakkelijk om in al deze landen tegelijkertijd een 

octrooiaanvraag in te dienen, meestal zal de uitvinder eerst in zijn thuisland een aanvraag 

indienen en pas daarna in andere landen. Het risico dat hieraan verbonden is dat in de tijd 

tussen de eerste octrooiaanvraag in het thuisland en deze in ander landen, een derde dezelfde 

uitvinding ontwikkelt en octrooibescherming hiervoor aanvraagt in een bepaald land, waardoor 

de uitvinder zijn recht op octrooibescherming in dat land verliest. Deze problemen werden 

opgelost door het recht van voorrang dat werd geïntroduceerd in het Unieverdrag van Parijs. 

Het recht van voorrang houdt in dat wanneer een uitvinder een eerste octrooiaanvraag indient 

in een lidstaat van de Unie, dan zullen alle latere octrooiaanvragen die worden ingediend binnen 

een termijn twaalf maanden na de eerste aanvraag in andere lidstaten van de Unie, geacht 

worden te zijn ingediend op de datum van de eerste octrooiaanvraag. Deze datum wordt ook wel 

de prioriteitsdatum genoemd. Deze termijn van twaalf maanden biedt verschillende voordelen 

voor de uitvinder. Hij heeft de mogelijkheid om goed na te denken in welke andere lidstaten hij 

octrooibescherming wenst te verkrijgen en kan alsook de nodige voorbereidingen daarvoor 

treffen, zoals de vertalingen van de octrooiaanvraag. Van groter belang is het feit dat 

verschillende handelingen, zoals het publiceren of bekendmaken van de uitvinding gedurende 

de termijn van twaalf maanden na de prioriteitsdatum, niet langer een obstakel vormen voor het 

verkrijgen van octrooibescherming in andere lidstaten.10  

 

Naast deze twee belangrijke principes werd in het Unieverdrag van Parijs ook bepalingen 

omtrent andere materies opgenomen, zoals inzake dwanglicenties, termijnen van respijt voor 

                                                 
9 Art. 2-3 UvP; H. VANHEES, Basiswetteksten inzake het recht van de intellectuele eigendom, Antwerpen, 
Intersentia, 2008, 45-46; R.E. SCHECHTER en J.R. THOMAS, Principles of patent law, St. Paul (Minn.), 
Thomson West, 2004, 384; WIPO, WIPO intellectual Property Handbook: policy, law and use, 2004, 
http://www.wipo.int/about-ip/en/iprm/, 242.  
10 Art. 4 UvP; R.E. SCHECHTER en J.R. THOMAS, Principles of patent law, St. Paul (Minn.), Thomson West, 
2004, 385-386; WIPO, WIPO intellectual Property Handbook: policy, law and use, 2004, 
http://www.wipo.int/about-ip/en/iprm/, 243-245. 
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het betalen van de verschillende taksen alsook inzake de mogelijkheden tot herstel van het 

vervallen octrooi wegens niet-betaling van de taksen.11  

 

AFDELING 2: PATENT COOPERATION TREATY (PCT)12 

 

Het PCT-verdrag werd gesloten op 19 juni 1970 te Washington en trad in werking op 24 januari 

1978. Toetreding tot het PCT-verdrag is enkel mogelijk voor landen die reeds lid waren van het 

Unieverdrag van Parijs en heden bedraagt het aantal leden reeds 143 landen.13 Het voornaamste 

doel van het PCT-verdrag is het introduceren van een gecentraliseerde aanvraagprocedure 

waardoor het verkrijgen van octrooibescherming in verschillende landen wordt vereenvoudigd. 

Het voorziet in een systeem waarbij door middel van het indienen van één enkele 

octrooiaanvraag, de procedure tot het bekomen van octrooibescherming in verschillende landen 

wordt opgestart. Het verdrag handelt enkel over de procedurele aspecten van een 

octrooiaanvraag, de effectieve verlening van octrooien blijft dus een nationale zaak en op het 

einde van de rit verkrijgt men dus verschillende nationale octrooien.14  

 

Het PCT-verdrag voorziet dus in een gecentraliseerde aanvraagprocedure, deze wordt opgestart 

door middel van het indienen van een international application of internationale aanvraag door 

een uitvinder in zijn nationaal octrooibureau. Dit nationale octrooibureau zal dan fungeren als 

een receiving office of ontvangend bureau. Het indienen van een internationale octrooiaanvraag 

leidt tot het opstarten van de procedure tot het verkrijgen van octrooibescherming in alle landen 

die lid zijn van het PCT-verdrag. Deze landen worden dan “de aangewezen Staten” genoemd. 

Voorheen diende de aanvrager specifiek aan te duiden in welke landen hij octrooibescherming 

wenst te verkrijgen, nu worden alle leden van het PCT-verdrag automatisch beschouwd als 

aangewezen Staten, maar de aanvrager kan wel steeds aanduiden in welke landen hij geen 

bescherming wenst te verkrijgen. Daarna valt de procedure uiteen in een internationale en een 

nationale fase.15 

 

                                                 
11 G. TRITTON en R. DAVIS, Intellectual property in Europe, London, Sweet & Maxwell, 2008, 62-63. 
12 Het verdrag tot samenwerking inzake octrooien van 19 juni 1970, 
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/pct.pdf (consultatie 30 maart 2011). 
13 http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=6 (consultatie 30 maart 2011) 
14 R.E. SCHECHTER en J.R. THOMAS, Principles of patent law, St. Paul (Minn.), Thomson West, 2004, 391; 
WIPO, WIPO intellectual Property Handbook: policy, law and use, 2004, http://www.wipo.int/about-
ip/en/iprm/, 277-278. 
15 R.E. SCHECHTER en J.R. THOMAS, Principles of patent law, St. Paul (Minn.), Thomson West, 2004, 391; G. 
TRITTON en R. DAVIS, Intellectual property in Europe, London, Sweet & Maxwell, 2008, 69-70; OECD, OECD 

Patent statistics manual, 2009, http://browse.oecdbookshop.org/oecd/pdfs/browseit/9209021E.PDF, 54. 
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Eerst volgt de internationale fase waarbij het ontvangend bureau een kopie van de 

internationale aanvraag zal doorsturen naar het International Bureau van de WIPO en naar een 

International Search Authority (ISR) of instantie voor internationaal nieuwheidsonderzoek. 

Iedere internationale aanvraag is namelijk onderworpen aan een internationaal 

nieuwheidsonderzoek, waarbij de ISA de stand van de techniek zal nagaan en deze die relevant 

zijn met betrekking tot de uitvinding zal opnemen in zijn International Search Report (ISR) of 

verslag van nieuwheidsonderzoek. Zowel de aanvrager als de nationale octrooibureaus van de 

aangewezen Staten, die dus desgevallend designated offices of aangewezen bureaus worden 

genoemd,  ontvangen een kopie van het ISR. Sinds 2004 gaat het ISA ook over tot een voorlopige 

beoordeling van de octrooieerbaarheid van de uitvinding rekening houdend met het ISR. Het 

resultaat hiervan wordt opgenomen in een International Preliminary Report on Patentability 

(IPRP) en wordt opnieuw zowel naar de aanvrager als de aangewezen bureaus verzonden. Deze 

voorlopige beoordeling is echter niet-bindend voor de aangewezen bureaus. De resultaten van 

het ISR en het IPRP stellen de aanvrager wel in staat om reeds een goed beeld te krijgen van zijn 

slaagkansen voor het verkrijgen van octrooibescherming van zijn uitvinding. Hij kan dan ook 

beslissen om reeds op dit moment zijn octrooiaanvraag te verlaten, daarnaast kan hij ook 

beslissen om wijzigingen aan te brengen aan zijn conclusies om tegemoet te komen aan de 

tekortkomingen die werden aan het licht gebracht door het ISR en IPRP. Hier eindigt ook de 

internationale fase, alhoewel hier nog dient te worden opgemerkt dat een uittreksel uit de 

octrooiaanvraag en het ISR automatisch worden gepubliceerd na het verstrijken van een termijn 

van achttien maanden vanaf de datum van indiening van de internationale aanvraag of vanaf de 

datum van voorrang waarop men beroep heeft gedaan onder het Unieverdrag van Parijs.16  

 

Indien de aanvrager beslist om de procedure verder te zetten, belanden we in de nationale fase. 

De aanvrager beschikt in het algemeen over een termijn van dertig maanden, te rekenen vanaf 

de datum van indiening van de internationale aanvraag of de datum van voorrang, om de 

nationale fase te beginnen. Dit gebeurt meestal door het betalen van de vereiste nationale taksen 

en het verstrekken van een vertaling van de octrooiaanvraag in de verschillende aangewezen 

bureaus. Deze zullen dan de octrooiaanvraag verder onderzoek op basis van hun nationale 

octrooiwetgeving en desgevallend overgaan tot toekenning van een octrooi of afwijzing van de 

octrooiaanvraag.17  

                                                 
16 R.E. SCHECHTER en J.R. THOMAS, Principles of patent law, St. Paul (Minn.), Thomson West, 2004, 391-
392; G. TRITTON en R. DAVIS, Intellectual property in Europe, London, Sweet & Maxwell, 2008, 70-71; 
WIPO, WIPO intellectual Property Handbook: policy, law and use, 2004, http://www.wipo.int/about-
ip/en/iprm/, 279-281; http://www.wipo.int/treaties/en/registration/pct/summary_pct.html  
(consultatie 30 maart 2011).  
17 R.E. SCHECHTER en J.R. THOMAS, Principles of patent law, St. Paul (Minn.), Thomson West, 2004, 392; G. 
TRITTON en R. DAVIS, Intellectual property in Europe, London, Sweet & Maxwell, 2008, 70. 
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Daarnaast dient nog te worden opgemerkt dat de aanvrager ook de mogelijkheid heeft een 

facultatief en bijkomend International Preliminary Examination Report (IPER) of verslag van de 

internationale voorlopige beoordeling kan aanvragen bij een International Preliminary 

Examining Authority (IPEA) of instantie voor de internationale voorlopige beoordeling. Het IPER 

is net als het IPRP een niet-bindende opinie inzake de octrooieerbaarheid van de uitvinding. 

Doordat het ISA sinds 2004 voor alle internationale aanvragen een IPRP opstelt, is het IPER wat 

op de achtergrond getreden.18  

 

Tenslotte dienen we hier nog te wijzen op de grote voordelen die het PCT-verdrag biedt aan de 

aanvrager. Het grootste voordeel ligt voornamelijk in de vereenvoudiging van het bereiken van 

multinationale octrooibescherming, namelijk in plaats van honderd nationale octrooiaanvragen 

in te dienen, hoeft de aanvrager onder het PCT systeem slechts één internationale aanvraag in te 

dienen. Daarnaast verkrijgt hij ook een aanzienlijk langere termijn om te beslissen in welke 

landen hij effectief zal doorgaan met de octrooiprocedure. In essentie verkrijgt hij achttien 

maanden extra wanneer hij beslist om de PCT route te volgen. Dit verdient misschien enige 

verduidelijking met een voorbeeld. Stel dat onze aanvrager een nationaal octrooiaanvraag 

indient in zijn nationaal octrooibureau. Rekening houdend met het Unieverdrag van Parijs en het 

recht van voorrang beschikt onze aanvrager over een termijn van twaalf maanden om een 

octrooiaanvraag in andere landen in te dienen. Stel nu dat onze aanvrager, opnieuw bij zijn 

nationaal octrooibureau, een internationale aanvraag indient op het einde van deze twaalf 

maanden termijn. Als gevolg van het PCT-verdrag verkrijgt hij dan een extra achttien maanden 

(dertig maanden min twaalf maanden) om de nationale octrooiprocedures op te starten. Indien 

de aanvrager geen beroep had gedaan op het PCT-verdrag en enkel beroep deed op het 

Unieverdrag van Parijs dan zou hij hiervoor slechts over een termijn van twaalf maanden 

beschikken. Daarnaast biedt het PCT-verdrag ook het voordeel van het ISR, IPRP en facultatief 

het IPER die de aanvrager een duidelijk beeld geeft van zijn slaagkansen tot verkrijgen van 

octrooibescherming.19 

 

 

                                                 
18 G. TRITTON en R. DAVIS, Intellectual property in Europe, London, Sweet & Maxwell, 2008, 70-71.  
19 R.E. SCHECHTER en J.R. THOMAS, Principles of patent law, St. Paul (Minn.), Thomson West, 2004, 392-
393; G. TRITTON en R. DAVIS, Intellectual property in Europe, London, Sweet & Maxwell, 2008, 71; WIPO, 
WIPO intellectual Property Handbook: policy, law and use, 2004, http://www.wipo.int/about-ip/en/iprm/ , 
283-284. 
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AFDELING 3: TRADE RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS AGREEMENT 

(TRIPS-OVEREENKOMST)20 

 

De TRIPS-overeenkomst werd gesloten op het einde van de Uruguay Round onderhandelingen 

(1986-1994) van de General Agreement of Tarrifs and Trade (GATT). Daarnaast hebben deze 

onderhandelingen ook geleidt tot het oprichten van de Wereldhandelsorganisatie (WHO) of 

World Trade Organistion (WTO), die in de plaats is getreden van de GATT.  De WTO telt tot op 

vandaag reeds 153 leden21 en is bevoegd inzake de toepassing en naleving van de TRIPS-

overeenkomst door haar leden.22  

 

De TRIPS-overeenkomst behandelt verschillende soorten intellectuele eigendom zoals het 

auteursrecht, tekeningen- en modellenrecht, octrooirecht,… Het voornaamste doel van deze 

overeenkomst is om minimumstandaarden te introduceren in de wetgeving van zijn leden 

inzake de bescherming van deze verschillende intellectuele eigendomsrechten. Het is duidelijk 

dat men dus een verdere stap richting harmonisatie van de verschillende nationale wetgeving 

wilde nemen en meer substantiële harmonisatie trachtte te bereiken dan het Unieverdrag van 

Parijs en het PCT-verdrag, die zich voornamelijk toespitsen op de procedurele aspecten van het 

octrooirecht.23 

 

Inzake octrooien werden verschillende minimumstandaarden opgelegd met betrekking tot 

verscheidene aspecten van het octrooirecht. Hier dient ook meteen te worden opgemerkt dat het 

enkel om minimumstandaarden gaat en de leden dus vrij zijn om een hogere of verdergaande 

bescherming toe te kennen. De belangrijkste minimumvoorwaarden die door de TRIPS-

overeenkomst werden geïntroduceerd zijn deze inzake het algemeen recht op bescherming van 

een uitvinding door een octrooi, ongeacht het gebied van de technologie, zolang deze uitvinding 

nieuw is, op uitvinderswerkzaamheid berust en industrieel kan worden toegepast24; de 

levensduur van een octrooi moet minimum twintig jaar bedragen; bepalingen inzake de 

                                                 
20 Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom van 15 april 1994, 
http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf (consultatie 30 maart 2011). 
21 http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm (consultatie 30 maart 2011). 
22 R.E. SCHECHTER en J.R. THOMAS, Principles of patent law, St. Paul (Minn.), Thomson West, 2004, 396-
397; P. TORREMANS, Holyoak and Torremans intellectual property law, New York, Oxford University Press, 
2008, 40; http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm7_e.htm (consultatie 30 maart 
2011).  
23 P. TORREMANS, Holyoak and Torremans intellectual property law, New York, Oxford University Press, 
2008, 41; http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm7_e.htm (consultatie 30 maart 
2011).  
24 Hier dient te worden opgemerkt dat de TRIPS-overeenkomst op dit vlak de termen 
“uitvinderswerkzaamheid” en “industriële toepassing” respectievelijk gelijk stelt met de termen 
“nonobviousness” en “utility” die worden gebruikt in de Amerikaanse octrooiwetgeving. Zie voetnoot bij 
art. 27 TRIPS-overeenkomst. 



 22 

octrooieerbare onderwerpen en hun uitzonderingen; de rechten van de octrooihouder en de 

uitzonderingen daarop; en de minimumvoorwaarden voor het toekennen van dwanglicenties.25  

 

AFDELING 4: NORTH AMERICAN FREE TRADE AGREEMENT (NAFTA-OVEREENKOMST)26 

 

De NAFTA-overeenkomst, die in werking trad op 1 januari 1994, beoogde een vrije handelszone 

te creëren tussen de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Daarnaast bevat zij ook verschillende 

bepalingen inzake intellectuele eigendomsrechten. Deze verschillende bepalingen poogden 

reeds een verdere regionale harmonisatie te bereiken inzake de substantiële wetgeving van deze 

landen wegens gebrek aan internationale harmonisatie op dat vlak. Maar met de toetreding van 

zowel de Verenigde Staten, Canada en Mexico tot de WTO en bijgevolg tot de TRIPS-

overeenkomst, werd het belang van de NAFTA-overeenkomst op het vlak van intellectuele 

eigendom wat afgezwakt, aangezien de meeste bepaling identiek zijn of gelijk zijn aan de 

bepalingen die werden opgenomen in de TRIPS-overeenkomst.27 

 

AFDELING 5: EUROPEES OCTROOIVERDRAG (EOV) OF EUROPEAN PATENT CONVENTION 

(EPC)28 

 

Het EOV werd ondertekend te München in 1973 en trad in werking in oktober 1977. Tot op 

heden zijn reeds 38 landen toegetreden tot het verdrag.29 Het EOV is één van de belangrijkste en 

succesvolste regionale verdragen. Er dient meteen te worden opgemerkt dat het EOV niet 

beperkt is tot de EU-landen want ook niet EU-landen zijn toegetreden tot het EOV. Het EOV 

leidde tot een harmonisatie van de nationale wetgeving inzake octrooien in de verschillende 

lidstaten en daarnaast voerde zij een gecentraliseerde aanvraag- en verleningsprocedure in voor 

het bekomen van een Europees octrooi. Voor de uitvoering van dit systeem werd het Europees 

Octrooibureau (EOB) in het leven geroepen met zetel te München. Het EOB onderzoekt de 

octrooiaanvraag en verleent het Europees octrooi. Na de verlening verkrijgt de octrooihouder 

een Europees octrooi dat bestaat uit een “bundel” nationale octrooien. Dit heeft tot gevolg dat de 

octrooihouder meestal nog nationale formaliteiten zal moeten vervullen vooraleer hij de rechten 

                                                 
25 R.E. SCHECHTER en J.R. THOMAS, Principles of patent law, St. Paul (Minn.), Thomson West, 2004, 397-
398; G. TRITTON en R. DAVIS, Intellectual property in Europe, London, Sweet & Maxwell, 2008, 63-68. 
26 Noord-Amerikaanse Vrijhandelsovereenkomst van 1992, http://www.nafta-sec-
alena.org/en/view.aspx?conID=590&mtpiID=ALL (consultatie 30 maart 2011). 
27 R.E. SCHECHTER en J.R. THOMAS, Principles of patent law, St. Paul (Minn.), Thomson West, 2004, 395-
396. 
28 Het verdrag inzake de verlening van Europese octrooien van 5 oktober 1973, 
http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/7bacb229e032863dc12577ec004ada98/$FIL
E/EPC_14th_edition.pdf (consultatie 30 maart 2011). 
29 http://www.epo.org/about-us/organisation/member-states.html (consultatie 1 april 2011). 
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verbonden aan zijn octrooi zal kunnen uitoefenen in een desbetreffende lidstaat. Betwistingen 

inzake de geldigheid van een octrooi alsook het recht om op te treden tegen een octrooi-inbreuk 

blijven dus een nationale materie.30  

 

Op 29 november 2000 vond een diplomatieke conferentie plaats waarop een akkoord werd 

bereikt i.v.m. het doorvoeren van enkele wijzigingen aan het EOV. Het duurde echter tot 13 

december 2007 vooraleer deze herziene versie, het zogenaamde “EOV 2000”, in werking trad.31  

 

In deze meesterproef zal de vergelijking met het Europees octrooirecht gebaseerd zijn op deze 

herziene versie, het “EOV 2000”. Daarom zal iedere verwijzing naar het EOV in deze 

meesterproef moeten worden begrepen als een verwijzing naar het “EOV 2000”. 

 

HOOFDSTUK II: NATIONALE BRONNEN 

 

AFDELING 1: DE AMERIKAANSE GRONDWET 

 

De basis van het Amerikaanse octrooisysteem, alsook inzake auteursrechten, kan teruggevonden 

worden in de zogenaamde ‘Patent Clause’ van de Grondwet: 

 

“Congress shall have power… to promote the progress of science and useful arts by securing for 

limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and 

discoveries.”32  

 

Alhoewel deze grondwetsbepaling de basis is voor de bevoegdheid inzake octrooien, vloeit uit 

deze bepaling op zich geen enkele regelgeving voort. Het Congres moet door het uitvaardigen 

van wetten uitdrukking geven aan deze bevoegdheid. De eerste octrooiwet die werd 

aangenomen door het Congres dateert van 1790. Naast de federale regelgeving is het ook 

mogelijk voor de deelstaten om regelgeving inzake octrooien uit te vaardigen, deze bevoegdheid 

wordt echter wel beperkt door de zogenaamde federal preemption. Dit heeft tot gevolg dat 

                                                 
30 G. TRITTON en R. DAVIS, Intellectual property in Europe, London, Sweet & Maxwell, 2008, 84-85; P. 
TORREMANS, Holyoak and Torremans intellectual property law, New York, Oxford University Press, 2008, 
41. 
31 G. TRITTON en R. DAVIS, Intellectual property in Europe, London, Sweet & Maxwell, 2008, 85; J.B. 
PEGRAM, “An American view of the patent system in Europe in 2009”, J. Pat. & Trademark Off. Soc’y, 2009, 
597. 
32 U.S. CONST. art. I, § 8, cl. 8.  
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wanneer er een conflict bestaat tussen de federale en een deelstatelijke regelgeving, de federale 

regelgeving voorrang krijgt en de deelstatelijke regelgeving ongeldig wordt.33 

 

AFDELING 2: DE FEDERALE WETGEVING: TITEL 35 UNITED STATES CODE34 

 

De eerste federale wetgeving dateert reeds van 1790 en sindsdien zijn er slechts drie grote 

herzieningen geweest van deze regelgeving, namelijk in 1793, 1836 en 1952. De laatste 

herziening in 1952 voerde de huidige federale wetgeving inzake octrooien in, deze werd 

gecodificeerd in titel 35 van de United States Code (U.S.C.). Ook aan deze laatste herziening 

werden belangrijke wijzigingen aangebracht op het einde van de 20ste eeuw en dit onder invloed  

van de TRIPS-overeenkomst, die een verplichte minimum beschermingstermijn van twintig jaar 

invoerde, en de American Inventors Protection Act (AIPA), die leidde tot een verplichte publicatie 

van de octrooiaanvraag na achttien maanden.35 

 

Sedert enkele jaren zijn er regelmatig voorstellen gedaan om deze wetgeving nogmaals grondig 

te wijzigen. Er was een Patent Reform Act in 2005, 2007, 2009, 2010 en 2011. Telkens werd het 

voorstel verworpen omdat de veranderingen te groot waren en er niet genoeg steun te vinden 

was in de Senaat. Het laatste voorstel, de Patent Reform Act van 2011, is echter goedgekeurd 

door de Senaat en zal nu worden voorgelegd aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers. De 

voorgestelde wijzigingen aan de U.S.C. 35 hebben vooral betrekking op de omschakeling naar 

een zogenaamd first-inventor-to-file systeem i.p.v. het huidige first-to-invent systeem, het 

invoeren van een soort van oppositieprocedure en veranderingen aan de formele best mode 

voorwaarde.36 Het valt echter nog steeds af te wachten of dit voorstel zal worden goedgekeurd.37 

 

AFDELING 3: RECHTSPRAAK 

 

In de Verenigde Staten (V.S.), net zoals in de meeste common law landen, speelt de rechtspraak 

een grote rol. Bij een nadere studie van de Amerikaanse wetgeving is het daarom noodzakelijk 

om ook deze bron te onderzoeken.  

                                                 
33 A.R.  MILLER en M.H. DAVIS, Intellectual property: patents, trademarks and copyright in a nutshell, St. 
Paul (Minn.), Thomson West, 2007, 6-8; R.E. SCHECHTER en J.R. THOMAS, Principles of patent law, St. Paul 
(Minn.), Thomson West, 2004, 432. 
34 35 U.S.C., http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidated_laws.pdf (consultatie 5 augustus 2011). 
Verwijzingen naar deze wet zullen in deze thesis als volgt gebeuren: art. … U.S.C. 35. 
35 S.W. HALPERN, G.A. NARD en K.L. PORT, Fundamentals of United States intellectual property law: 

copyright, patent, trademark, Alphen aan den Rijn, Kluwer law international, 2007, 196-199. 
36 Deze begrippen zullen in de loop van deze meesterproef nog aan bod komen en verduidelijkt worden. 
37 http://www.patentlyo.com/patent/2011/02/patent-reform-act-of-2011-an-overview.html (consultatie 5 augustus 
2011); http://www.opencongress.org/bill/112-s23/show (consultatie 5 augustus 2011). 
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In de V.S. werd de bevoegdheid om te oordelen over zaken die betrekking hebben op het 

octrooirecht toegewezen aan de federale rechtscolleges. De federale rechtscolleges zijn 

ingedeeld in drie niveaus. Het laagste niveau wordt gevormd door de United States Federal 

District Courts, die de zaken behandelen in eerste aanleg. Daarboven komen de United States 

Courts of Appeal, waarbij men beroep kan aantekenen tegen een beslissing van de District Courts. 

Inzake  octrooien komt de beroepsbevoegdheid echter toe aan het in 1982 gecreëerde United 

States Court of Appeals for the Federal Circuit (CAFC). Dit rechtscollege geniet een exclusieve en 

nationale bevoegdheid inzake octrooien en andere toegewezen materie. Aan de top hebben we 

dan het United States Supreme Court, die fungeert als hoogste beroepsinstantie.38  

 

AFDELING 4: MANUAL OF PATENT EXAMINATION PROCEDURE (MPEP)39 

 

De MPEP is een publicatie van het United States Patent and Trademark Office (USPTO) die 

regelmatig wordt herzien. Deze bevat richtlijnen die de onderzoekers bij het USPTO hanteren bij 

de behandeling van een octrooiaanvraag. Alhoewel deze richtlijnen niet bindend zijn en geen 

wettelijke waarde bezitten, worden ze toch geregeld gebruikt als argumenten tijdens een geschil 

voor de rechtbank.40  

 

Ook bij schrijven van deze meesterproef vormde de MPEP een nuttige bron van informatie, 

aangezien naast de wettelijke regelgeving ook de relevante rechtspraak wordt opgenomen.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
38 F. GORLÉ, G. BOURGEOIS, H. BOCKEN, F. RYNTJENS, W. DE BONDT en K. LEMMENS, Rechtsvergelijking, 
Mechelen, Kluwer, 2007, 282; S.W. HALPERN, G.A. NARD en K.L. PORT, Fundamentals of United States 

intellectual property law: copyright, patent, trademark, Alphen aan den Rijn, Kluwer law international, 
2007, 199-200; http://www.cafc.uscourts.gov/the-court/court-jurisdiction.html (consultatie 2 maart 
2011). 
39 USPTO, Manual of Patent Examination Procedure, 2001, 
http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/mpep.htm (consultatie 5 augustus 2011). Verwijzingen 
naar de MPEP in deze thesis zal als volgt gebeuren: MPEP §…  
40 M. J. ADELMAN, G.P. KLANCNIK en R.R. RADER, Patent law in a nutshell, St. Paul (Minn.), West Publ. Co., 
2008, 25. 
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 DEEL IV: DE MATERIËLE OCTROOIVEREISTEN  

 

HOOFDSTUK I: THE PATENTABLE SUBJECT MATTER 

 

AFDELING 1: DRIE SOORTEN OCTROOIEN IN DE V.S.  

 

In de V.S. bestaan drie soorten octrooien: een plant octrooi, een design octrooi en een utility 

octrooi. De plant octrooien bieden bescherming aan verschillende plantensoorten die zich 

ongeslachtelijk voortplanten. Voor de bescherming van plantensoorten die zich geslachtelijk 

voortplanten kan men een beroep doen op de Plant Variety Protection Act,  deze plantensoorten 

worden dus niet beschermd door middel van een octrooi, maar de bescherming en voorwaarden 

vertonen toch grote gelijkenissen met het octrooirecht.41 De design octrooien bieden 

bescherming voor de visuele, ornamentele kenmerken van een product. Deze laatste categorie 

kan vergeleken worden met de bescherming die het in de EU geldende tekeningen- en 

modellenrecht biedt.42 De focus van deze meesterproef zal echter volledig betrekking hebben op 

de utility octrooien die worden toegekend aan producten, werkwijzen of procesmethodes en 

verbeteringen van producten of werkwijzen.43  

 

AFDELING 2: HET UTILITY OCTROOI: DRIE CATEGORIEËN VAN UITVINDINGEN 

 

De basis voor de octrooieerbare onderwerpen die kunnen worden beschermd door een utility 

octrooi, hierna octrooi, kan worden teruggevonden in artikel 101 U.S.C. 35: 

 

“Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition 

of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefore, subject to 

the conditions and requirements of this title.” 

 

De Amerikaanse wet gaat dus uit van een positieve omschrijving van de octrooieerbare 

onderwerpen. Traditioneel leidt men uit deze omschrijving drie grote categorieën in aanmerking 

komende uitvindingen af: producten, werkwijzen of procesmethodes en verbeteringen van een 

                                                 
41 Art. 161 U.S.C. 35; G. MYERS, Principles of intellectual property law: a concise hornbook, St. Paul (Minn.), 
Thomson West, 2008, 270. 
42 Art. 171 U.S.C. 35; B. DE VUYST, Handboek octrooien: een kort begrip voor juristen en wetenschappers, 
Brugge, Die Keure, 2006, 33; G. MYERS, Principles of intellectual property law: a concise hornbook, St. Paul 
(Minn.), Thomson West, 2008, 273. 
43 Art. 101 U.S.C. 35; G. MYERS, Principles of intellectual property law: a concise hornbook, St. Paul (Minn.), 
Thomson West, 2008, 259. 
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bestaand product of werkwijze.44 Het betreft hier dus een zeer ruime omschrijving en dit werd 

ook bevestigd door de befaamde uitspraak van het Supreme Court in de zaak Diamond v. 

Chakrabarty45 dat “anything under the sun that is made by man” in aanmerking kan komen voor 

octrooi indien aan alle andere voorwaarden is voldaan.46 Daarnaast dient nog te worden 

opgemerkt dat een uitvinding ook tot meerdere categorieën kan behoren, zo kan een uitvinding 

zowel een machine als een werkwijze incorporeren en zullen beide dus beschermd worden door 

het octrooi.47  

 

2.1. Niet octrooieerbare onderwerpen 

 

Naast deze positieve, ruime, opsomming in de wet heeft het Supreme Court in de zaak Diamond v. 

Chakrabarty48 toch enkele uitvindingen uitgesloten van de octrooibescherming. Het gaat hier om 

natuurwetenschappelijke wetten of theorieën, natuurverschijnselen en abstracte ideeën. Het Hof 

verduidelijkte deze uitsluiting aan de hand van enkele voorbeelden. Zo stelde ze dat de wet 

E=cm² geformuleerd door Albert Einstein niet octrooibeer zou zijn, net als de ontdekking van de 

zwaartekracht door Newton of de ontdekking van een nieuw mineraal in de grond. Deze 

behoren allemaal tot het publiek domein en zijn bijgevolg op zichzelf staand niet octrooieerbaar. 

Maar wanneer een product of werkwijze een toepassing vormt van één van deze uitgesloten 

categorieën dan is octrooibescherming eventueel wel mogelijk. Zo zou bijvoorbeeld een 

werkwijze voor het meten van kernenergie die een toepassing maakt van de formule E=mc² wel 

in aanmerking komen voor een octrooi indien aan alle andere voorwaarden is voldaan.49  

 

2.2. Producten 

 

De categorie producten omvat verschillende soorten tastbare uitvindingen, hiertoe behoren 

ondermeer machines, fabricaten of door de mens gemaakt producten en samenstellingen van 

materies.50 

                                                 
44A.R. MILLER en M.H. DAVIS, Intellectual property: patents, trademarks, and copyright in a nutshell, St. Paul 
(Minn.), Thomson West, 2007, 22; G. MYERS, Principles of intellectual property law: a concise hornbook, St. 
Paul (Minn.), Thomson West, 2008, 260. 
45 Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 303 (1980). 
46 MPEP §2106. 
47 M.J. ADELMAN, G.P. KLANCNIK en R.R. RADER, Patent law in a nutshell, St. Paul (Minn.), West Publ. Co., 
2008, 50. 
48 Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 303 (1980). 
49 A.R. MILLER en M.H. DAVIS, Intellectual property: patents, trademarks, and copyright in a nutshell, St. 
Paul (Minn.), Thomson West, 2007, 21; G. MYERS, Principles of intellectual property law: a concise 

hornbook, St. Paul (Minn.), Thomson West, 2008, 264-265. 
50 S.W. HALPERN, G.A. NARD en K.L. PORT, Fundamentals of United States intellectual property law: 

copyright, patent, trademark, Alphen aan den Rijn, Kluwer law international, 2007, 242. 
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Machines kunnen worden omschreven als ieder mechanisch apparaat dat een bepaalde functie 

uitvoert en een effect of resultaat produceert. Deze categorie is bijgevolg zeer omvangrijk.51 

 

Fabricaten kunnen dan worden omschreven als ieder ding dat door de mens wordt gemaakt en 

geen machine of samenstelling van materies is . Algemeen wordt inzake het verschil tussen een 

machine en fabricaat erop gewezen dat machines meestal bewegende onderdelen bevatten 

terwijl fabricaten meestal een statisch voorwerp uitmaken.52 

 

Samenstellingen van materies kunnen dan weer omschreven worden als de creatie van een 

nieuwe substantie als gevolg van de combinatie van gekende of nieuwe materies. Het typische 

voorbeeld hiervan is de creatie van een nieuwe chemische stof of geneesmiddelen.53  

 

2.3. Werkwijzen of procesmethodes 

 

In tegenstelling tot de categorie producten, waar de uitvindingen steeds tastbare voorwerpen 

uitmaken, hebben we bij de categorie werkwijzen te maken met uitvindingen die niet tastbaar 

zijn, maar waarbij bescherming wordt gevraagd voor een manier om iets te doen. Door het 

gebruik van de werkwijze bekomt men een resultaat. Het resultaat van deze werkwijze dient op 

zichzelf niet in aanmerking te komen voor een octrooi. Het is voldoende dat de werkwijze op 

zich nieuw, non-obviouss en nuttig is.54   

 

Uit de omschrijving die de wet geeft aan de term “process” in artikel 100(b) U.S.C. 35 blijkt dat 

ook nieuwe toepassingen van een gekend product onder de categorie werkwijzen kan vallen. 

Zoals bijvoorbeeld het geval was bij het product caroteen, dit was reeds gekend als 

geneesmiddel maar niet als bruinmiddel.55 

                                                 
51 S.W. HALPERN, G.A. NARD en K.L. PORT, Fundamentals of United States intellectual property law: 

copyright, patent, trademark, Alphen aan den Rijn, Kluwer law international, 2007, 242. 
52 S.W. HALPERN, G.A. NARD en K.L. PORT, Fundamentals of United States intellectual property law: 

copyright, patent, trademark, Alphen aan den Rijn, Kluwer law international, 2007, 243; A.R. MILLER en 
M.H. DAVIS, Intellectual property: patents, trademarks, and copyright in a nutshell, St. Paul (Minn.), 
Thomson West, 2007, 30. 
53 M.J. ADELMAN, G.P. KLANCNIK en R.R. RADER, Patent law in a nutshell, St. Paul (Minn.), West Publ. Co., 
2008, 49; S.W. HALPERN, G.A. NARD en K.L. PORT, Fundamentals of United States intellectual property law: 

copyright, patent, trademark, Alphen aan den Rijn, Kluwer law international, 2007, 243. 
54 M. J. ADELMAN, G.P. KLANCNIK en R.R. RADER, Patent law in a nutshell, St. Paul (Minn.), West Publ. Co., 
2008, 50; A.R. MILLER en M.H. DAVIS, Intellectual property: patents, trademarks, and copyright in a 

nutshell, St. Paul (Minn.), Thomson West, 2007, 25. 
55 B. DE VUYST, Handboek octrooien: een kort begrip voor juristen en wetenschappers, Brugge, Die Keure, 
2006, 33; S.W. HALPERN, G.A. NARD en K.L. PORT, Fundamentals of United States intellectual property law: 

copyright, patent, trademark, Alphen aan den Rijn, Kluwer law international, 2007, 244. 
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De categorie werkwijzen omvat dus vele soorten uitvindingen, zoals een chemische werkwijze 

om een geneesmiddel te produceren, een werkwijze om een metalen legering te gebruiken in 

auto-onderdelen, een specifiek behandeling van bepaalde materialen om een bepaald resultaat 

te bereiken…56  

 

2.4. Verbeteringen van een bestaand product of werkwijze 

 

Deze categorie spreekt eigenlijk reeds voor zichzelf. De uitvinding moet dus een verbetering zijn 

op een bestaande machine, fabricaat, samenstelling van materies of werkwijze. Bijgevolg zal de 

uitvinding dus steeds, ten minste, tot één van deze vier categorieën moeten behoren.57 

 

De uitvinder die voor deze uitvinding een octrooiaanvraag indient, zal, indien aan alle 

octrooivoorwaarden is voldaan, een zogenaamd improvement patent krijgen. Dit kan echter 

aanleiding geven tot verschillende problemen, vooral wanneer de uitvinder van de verbetering 

en de uitvinder van het bestaand product, waarop de verbetering betrekking heeft, twee 

verschillende personen zijn. Het gevolg hiervan is dat zij namelijk elk over blocking rights 

beschikken. De uitvinder van de verbetering kan bijvoorbeeld zijn verbetering niet 

commercialiseren om dat dit een inbreuk zou uitmaken op het octrooi van het bestaand product 

en zal bijgevolg dus eerst een licentie moeten verkrijgen van de uitvinder van het bestaand 

product. Daarnaast zal de uitvinder van het bestaand product ook geen gebruik kunnen maken 

van de verbetering tenzij ook hij een licentie hiervoor verkrijgt van de uitvinder van de 

verbetering. Bijgevolg dienen zij allebei te onderhandelen met elkaar, zo niet, verkrijgt niemand 

het voordeel van de verbetering.58  

 

AFDELING 3: PROBLEEMCATEGORIEËN VAN UITVINDINGEN  

 

We hebben reeds gezien dat de categorieën van octrooieerbare voorwerpen zeer ruim is 

waardoor de meeste uitvindingen wel binnen één of meerdere categorieën kunnen vallen. 

Desondanks zijn er nog een heleboel uitvindingen waarover onenigheid heerst of ze al dan niet 

octrooieerbaar zijn. Een bespreking hiervan zou ons echter te ver leiden en is op zich ook een 

zeer complexe materie die meestal een bepaalde mate van voorkennis inzake het betreffende 

                                                 
56 M. J. ADELMAN, G.P. KLANCNIK en R.R. RADER, Patent law in a nutshell, St. Paul (Minn.), West Publ. Co., 
2008, 50-51; A.R. MILLER en M.H. DAVIS, Intellectual property: patents, trademarks, and copyright in a 

nutshell, St. Paul (Minn.), Thomson West, 2007, 26. 
57 A.R. MILLER en M.H. DAVIS, Intellectual property: patents, trademarks, and copyright in a nutshell, St. 
Paul (Minn.), Thomson West, 2007, 23. 
58 M. ABRAMOWICZ, “The danger of underdeveloped patent prospects”, Cornell L. Rev., 2006-2007, 1098. 
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technologiedomein vereist. Het betreft hier voornamelijk biotechnologische uitvindingen, 

computergerelateerde uitvindingen, businessmethods of bedrijfsvoeringmethodes en 

uitvindingen inzake medische behandelingswijzen.59  

 

AFDELING 4: VERGELIJKING MET HET EOV: OCTROOIEERBAAR ONDERWERP 

 

Het grote verschil tussen het Amerikaanse octrooirecht en het EOV ligt voornamelijk in het feit 

dat de V.S. uitgaat van een positieve opsomming van het octrooieerbare onderwerp, terwijl het 

EOV zich hiervan onthoudt en een negatieve lijst heeft opgenomen van onderwerpen die niet 

kunnen genieten van octrooibescherming.  

 

Deze, niet-exhaustieve, lijst werd opgenomen in art. 52 (2) EOV en daarnaast bevat ook art. 53 

EOV  enkele uitsluitingen. Toch dient de uitvinding aan één positieve voorwaarde te voldoen; 

naast deze van nieuwheid, uitvinderswerkzaamheid en industrieel toepasbaarheid; de 

uitvinding moet namelijk technisch van aard zijn. Deze voorwaarde wordt geacht impliciet in het 

EOV aanwezig te zijn. Bijgevolg moet de uitvinding betrekking hebben op een technisch 

vakgebied, moet ze een antwoord bieden op een technisch probleem en moet de uitvinding 

technische kenmerken bevatten.60  

 

Art. 52 (2) EOV vermeldt volgende onderwerpen die niet octrooieerbeer zijn ‘as such’: 

ontdekkingen, natuurwetenschappelijke theorieën en wiskundige methoden; esthetische 

vormgevingen; stelsels en methoden voor het verrichten van geestelijke arbeid, voor het spelen 

of voor de bedrijfsvoering; computerprogramma’s; en de loutere presentatie van gegevens.61 Al 

deze onderwerpen worden geacht of abstract te zijn en/of niet-technisch van aard te zijn.62 

 

Van groot belang hierbij is de vermelding van de term ‘as such’ of ‘als zodanig’.63 Hieruit volgt dat 

wanneer een octrooiaanvraag enkel betrekking heeft op één van deze onderwerpen op zich, dan 

                                                 
59 Voor een summiere bespreking van deze soort uitvindingen zie: M.J. ADELMAN, G.P. KLANCNIK en R.R. 
RADER, Patent law in a nutshell, St. Paul (Minn.), West Publ. Co., 2008, 51-62. 
60 G. TRITTON en R. DAVIS, Intellectual property in Europe, London, Sweet & Maxwell, 2008, 111-112; EPO, 
Guidelines for examination in the European Patent Office, 2010, 
http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/7ffc755ad943703dc12576f00054cacc/$FILE/
guidelines_2010_complete_en.pdf, C-IV-1.2. (consultatie 4 april 2011). Verwijzingen naar de Guidelines zal 
in deze meesterproef als volgt gebeuren: EPO Guidelines …. 
61 H. VANHEES, Basiswetteksten inzake het recht van de intellectuele eigendom, Antwerpen, Intersentia, 
2008, 281. 
62 B. DEVUYST, Handboek octrooien: een kort begrip voor juristen en wetenschappers, Brugge, Die Keure, 
2006, 56; EPO Guidelines C-IV-1.2. 
63 Art. 52 (3) EOV; F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht, Brugge, 
Vanden Broele, 2007, 195. 
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zal deze worden afgewezen. Maar wanneer men een uitvinding creëert waarbij één van deze 

uitgesloten onderwerpen werd geïncorporeerd in de uitvinding, dan is octrooibescherming wel 

degelijk mogelijk. Daarnaast moet men ook steeds rekening houden met de uitvinding in zijn 

geheel, ook al omvat deze bepaalde niet-technische onderwerpen. Wanneer de uitvinding in zijn 

geheel technisch van aard is, dan hebben we te maken met een uitvinding die in aanmerking kan 

komen voor octrooibescherming.64  

 

Wanneer we de vergelijking maken met de uitsluitingen die gelden in het Amerikaanse recht dan 

zijn hier toch wat gelijkenissen te vinden. De zogenaamde ‘as such’ regel werd echter niet 

opgenomen in wet, maar maakt via de omweg van de rechtspraak toch deel uit van de 

Amerikaanse octrooipraktijk. Daarnaast wordt, net zoals onder het EOV, in de Amerikaanse 

rechtspraak gewezen op het feit dat men de uitvinding in zijn geheel dient te beoordelen. Een 

verschil kan echter wel worden gevonden in de voorwaarde dat een uitvinding technisch van 

aard dient te zijn. In tegenstelling tot het Europese continent, waar deze regel niet ter discussie 

staat, is de situatie in de V.S. gedurende lange tijd minder duidelijk geweest. Uiteindelijk werd in 

de zaak In Re Bilski65 de, in de V.S. zogenaamde, technological arts-test definitief verworpen.66  

 

Daarnaast hebben we ook nog artikel 53 EOV. Dit artikel geeft een opsomming van bepaalde 

creaties, die alhoewel ze als uitvindingen kunnen worden gekwalificeerd, toch uitgesloten 

worden van octrooibescherming. Het gaat om uitvindingen die in strijd zijn met de openbare 

orde en de goede zeden; planten- en dierenrassen, alsook werkwijzen van wezenlijke 

biologische aard voor de voortbrenging van planten of dieren; en methoden voor de behandeling 

van het menselijk of dierlijk lichaam door chirurgische ingrepen of geneeskundige behandeling 

en diagnosemethoden.67  

 

 

 

 

 

                                                 
64 F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht, Brugge, Vanden Broele, 
2007, 195; R. HACON en J. PAGENBERG, Concise European patent law, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law 
International, 2007, 32; EPO Guidelines C-IV-2.2. 
65 In re Bilski, 545 F.3d 943 (Fed Cir. 2008). 
66 R.A. MCFARLANE en R.G. LITTS, “Business methods and patentable subject matter following In Re Bilski: 
is “anything under the sun made by man” really patentable?”, Santa Clara Computer & High Tech. L.J., 
2009-2010, 55. 
67 F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht, Brugge, Vanden Broele, 
2007, 195-196; H. VANHEES, Basiswetteksten inzake het recht van de intellectuele eigendom, Antwerpen, 
Intersentia, 2008, 282. 



 32 

HOOFDSTUK II: UTILITY  

 

AFDELING 1: ALGEMEEN 

 

Een octrooi kan enkel worden bekomen voor nuttige uitvindingen. Deze vereiste vloeit voort uit 

zowel de grondwet68 als uit de tekst van artikel 101 U.S.C. 35 “Whoever invents or discovers any 

new and useful process,…”. De aanwezigheid van deze vereiste kan als onlogisch worden ervaren, 

want welke rationele uitvinder zou namelijk geld en tijd stoppen in onderzoek en het bekomen 

van een (duur) octrooi op een uitvinding die niet nuttig is. Het uitvaardigen van nutteloze 

octrooien met betrekking tot nutteloze uitvindingen wordt inderdaad reeds voorkomen door 

middel van de principes van de economische markt.69 Alhoewel deze vereiste nooit echt 

aanleiding gaf tot veel discussie in de rechtspraak, zijn er toch enkele elementen die verdere 

bespreking verdienen.  

 

Bovendien maakt de nuttigheidsvereiste ook deel uit van de quid pro quo visie die in het gehele 

octrooisysteem zit ingebed. Vooraleer een uitvinder het exclusieve recht op zijn uitvinding 

verkrijgt, moet worden aangetoond dat de maatschappij hier wel iets voor terug krijgt, namelijk 

een nuttige uitvinding.70  

 

AFDELING 2: DRIE TYPES VAN NUTTIGHEID 

 

Daar de wet geen definitie of omschrijving bevat van de nuttigheidvereiste, zijn we genoodzaakt 

om ons ook hier opnieuw te wenden tot de rechtspraak. Deze maakt traditioneel een 

onderscheid tussen drie verschillende types of interpretaties van de nuttigheidsvereiste. 

 

De eerste categorie beneficial utility of morele nuttigheid is gebaseerd op de befaamde uitspraak 

in de zaak Lowell v. Lewis71  uit 1817. Hier werd het begrip nuttigheid gebruikt om te voorkomen 

dat een octrooi kon worden bekomen voor misdadige of immorele uitvindingen. In deze 

betekenis is de nuttigheidsvereiste wel subjectief, want wat als immoreel wordt beschouwd 

varieert doorheen de geschiedenis. Zo werden gokmachines in de 19de eeuw beschouwd als 

immoreel, terwijl dit vandaag de dag niet meer zo is in de V.S. De nuttigheidsvereiste in deze 

betekenis werd dan ook vlug verlaten. Maar de morele nuttigheid leidde er ook toe dat bepaalde 
                                                 
68 U.S. Const. Art. I, § 8, cl. 8. “to promote the Progress of…useful Arts,” 
69 M.J. ADELMAN, G.P. KLANCNIK en R.R. RADER, Patent law in a nutshell, St. Paul (Minn.), West Publ. Co., 
2008, 64. 
70 S.W. HALPERN, G.A. NARD en K.L. PORT, Fundamentals of United States intellectual property law: 

copyright, patent, trademark, Alphen aan den Rijn, Kluwer law international, 2007, 232. 
71 Lowell v. Lewis, 15 F. Cas. 1018, 1019 (C.C.D. Mass. 1817). 
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uitvindingen die de consumenten misleiden werden uitgesloten van octrooibescherming. Echter 

ook deze betekenis die werd gegeven aan de morele nuttigheid werd verworpen. De definitieve 

ommekeer kwam er met de zaak  Juicy Whip, Inc. v. Orange Bang, Inc.72. In deze zaak werd een 

drankautomaat geacht de consument te misleiden en bijgevolg immoreel en niet nuttig te zijn, 

doordat de machine zo was ontworpen dat het leek alsof het drankje werd gemixt in een 

waarneembaar deel van het apparaat. Dit onderdeel bevatte een heerlijk uitziende vloeistof, 

maar dit was niet het drankje dat de consumenten uiteindelijk in hun beker kregen. De enige 

functie van de waarneembare vloeistof was om consumenten naar het apparaat te lokken. De 

rechtbank oordeelde dat de drankautomaat toch in aanmerking kwam voor een octrooi en hield 

geen rekening met de morele bezwaren. Ze wees hierbij op het feit dat verschillende 

uitvindingen gebruik maken van simulatie, zoals imitatie leer, en dat het feit dat een uitvinding 

misleidend van aard is, dit geenszins kan wijzen op een gebrek aan nuttigheid. Daarnaast 

benadrukte de rechtbank ook dat het niet de rol van het octrooirecht is om te bepalen wat 

moreel of immoreel is en dat bij het toetsen van een uitvinding aan de nuttigheidsvereiste er niet 

langer rekening dient te worden gehouden met morele bezwaren.73  

 

De tweede categorie is deze van de general utility of algemene nuttigheid waarbij wordt vereist 

dat de uitvinding werkelijk werkt. Dit vereist echter niet dat de uitvinding moet werken zoals 

verwacht of beter moet zijn dan de huidige stand van techniek. Een perpetuum mobile machine is 

een typisch voorbeeld van een uitvinding waarbij er een gebrek is aan algemene nuttigheid.74  

 

De derde categorie betreft de specific utility of specifieke nuttigheid waarbij wordt vereist dat de 

uitvinding werkt zodat de geclaimde functies kunnen worden uitgevoerd. In de praktijk wordt 

aan deze vereiste voor de meeste uitvindingen makkelijk voldaan, behalve met betrekking tot 

sommige chemische of bio(techno)logische uitvindingen. Bij het ontwikkelen van de meeste 

uitvindingen heeft men reeds een specifiek gebruik of resultaat in gedachten en kunnen deze 

makkelijk worden aangetoond door middel van tekeningen en diagrammen. Wanneer we te 

maken hebben met chemische en biologische uitvindingen is dit niet altijd vanzelfsprekend. Ten 

eerste is het veel moeilijker om het gebruik of resultaat aan te geven door middel van 

tekeningen of diagrammen. Bovendien bezitten deze uitvindingen meestal een evoluerende 

                                                 
72 Juicy Whip, Inc. v. Orange Bang, Inc., 185 F.3d 1364 (Fed. Cir. 1999). 
73 M.J. ADELMAN, G.P. KLANCNIK en R.R. RADER, Patent law in a nutshell, St. Paul (Minn.), West Publ. Co., 
2008, 67-69; G. MYERS, Principles of intellectual property law: a concise hornbook, St. Paul (Minn.), 
Thomson West, 2008, 266-267. 
74 M.J. ADELMAN, G.P. KLANCNIK en R.R. RADER, Patent law in a nutshell, St. Paul (Minn.), West Publ. Co., 
2008, 69; B. DEVUYST, Handboek octrooien: een kort begrip voor juristen en wetenschappers, Brugge, Die 
Keure, 2006, 54.  
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nuttigheid, waarbij het mogelijke gebruik of resultaat op het moment van ontwikkeling nog niet 

vaststaat.75   

 

Om de onderzoekers bij het USPTO te helpen bij het beoordelen van de nuttigheidsvereiste 

werden enkele richtlijnen hieromtrent vastgelegd in de MPEP. Deze vereist dat de uitvinding een 

specifieke, substantiële en geloofwaardige nuttigheid bezit. De voorwaarde van specifieke 

nuttigheid is gelijk aan deze die in de vorige paragraaf werd besproken. De substantiële 

nuttigheid houdt in dat de uitvinding in zijn huidige vorm een bepaalde nuttigheid bezit die een 

voordeel oplevert voor de maatschappij en kan dus herleidt worden tot de quid pro quo-visie. De 

vereiste dat de nuttigheid geloofwaardig dient te zijn, moet worden beoordeeld vanuit het 

oogpunt van een deskundige.76  

 

AFDELING 3: VERGELIJKING MET HET EOV: TOEPASBAAR OP HET GEBIED VAN DE 

NIJVERHEID 

 

De Europese variant van de Amerikaanse nuttigheidsvereiste is de voorwaarde dat een 

uitvinding vatbaar moet zijn voor toepassing op het gebied van de nijverheid. Deze voorwaarde 

ligt vervat in art. 57 EOV en dit artikel verduidelijkt verder dat een uitvinding geacht wordt 

vatbaar te zijn voor toepassing op het gebied van nijverheid wanneer de uitvinding kan worden 

vervaardigd of toegepast op eender welk gebied van de nijverheid. Het begrip nijverheid dient 

ruim te worden geïnterpreteerd en duidt op iedere activiteit die technisch van aard is. Art. 57 

EOV vermeldt daarnaast ook uitdrukkelijk dat de landbouwsector tot het begrip nijverheid dient 

te worden gerekend.77  

  

Voor de meeste uitvindingen wordt, net als in het Amerikaanse recht, makkelijk voldaan aan 

deze voorwaarde. Daarnaast vermelden de EPO Guidelines van het EOB dat uitvindingen die 

duidelijk in strijd zijn met natuurwetenschappelijke wetten, zoals een perpetuum mobile 

machine, niet toepasbaar zijn op het gebied van nijverheid. Dit laatste kan dus vergeleken 

worden met de voorwaarde van general utility of algemene nuttigheid in het Amerikaanse 

octrooirecht.78  

                                                 
75 M.J. ADELMAN, G.P. KLANCNIK en R.R. RADER, Patent law in a nutshell, St. Paul (Minn.), West Publ. Co., 
2008, 69-70; B. DEVUYST, Handboek octrooien: een kort begrip voor juristen en wetenschappers, Brugge, 
Die Keure, 2006, 54; S.W. HALPERN, G.A. NARD en K.L. PORT, Fundamentals of United States intellectual 

property law: copyright, patent, trademark, Alphen aan den Rijn, Kluwer law international, 2007, 232-233. 
76 MPEP §2107 
77 F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht, Brugge, Vanden Broele, 
2007, 200; EPO Guidelines C-IV-5.1. 
78 EPO Guidelines C-IV-5.1. 
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HOOFDSTUK III: NOVELTY  

 

AFDELING 1: ALGEMEEN 

 

Een octrooi kan enkel bekomen worden voor een uitvinding die nieuw is. Deze vereiste vormt de 

grondslag van nagenoeg elk octrooisysteem in de wereld, maar de inhoud ervan is niet op 

uniforme wijze geregeld. De wijze waarop de Verenigde Staten inhoud heeft gegeven aan deze 

vereiste verschilt dan ook dermate van andere landen, rekening houdend met hun unieke first-

to-invent systeem, waarbij een octrooi wordt toegekend aan de eerste echte uitvinder, ongeacht 

het feit dat de latere uitvinder eerder zijn aanvraag had ingediend79.80  

 

De doelstelling van deze vereiste is ervoor te zorgen dat de uitvinder werkelijk iets nieuws heeft 

gecreëerd. Bijgevolg zorgt ze ook voor de bescherming van het publiek domein inzake 

technische kennis, niemand kan dan ook een exclusief recht opeisen op kennis die reeds tot het 

publiek domein behoort. Daarnaast draagt ze ook bij tot het bereiken van de doelstelling van de 

politiek die men poogt te handhaven in het octrooirecht, namelijk het bevorderen van efficiënt 

onderzoek. Ze spoort de uitvinder aan om eerst de huidige stand van de techniek te 

onderzoeken, vooraleer men geld steekt in dure onderzoeken. Deze politiek kan kort worden 

samengevat als libraries before labratories, investigation before investment.81 

 

Art. 102 U.S.C. 35 levert de wettelijke basistekst voor het beoordelen van de nieuwheid van een 

uitvinding. Dit artikel, die tot één van de meest complexe artikels wordt gerekend van U.S.C. 35, 

heeft steeds aanleiding gegeven tot overvloedige rechtspraak en rechtsleer. De complexiteit ligt 

zowel in de lengte van het artikel, haar indeling als in de bewoording ervan, waarbij achter 

verschillende voor de hand liggende begrippen een wereld van interpretaties schuil gaat. Het is 

dus niet verwonderlijk dat sommige rechtsleer naar dit artikel verwijst als de Doos van 

Pandora,wat niet veel meer aan de verbeelding overlaat. 82  

 

De bespreking van deze vereiste zal in drie stappen gebeuren. Eerst zullen we de algemene 

principes en begrippen bespreken die van toepassing zijn op verschillende bepalingen van art. 

102 U.S.C. 35. Vervolgens zullen we de zogenaamde ‘novelty’ bepalingen bespreken. Daarna volgt 

                                                 
79 Dit in tegenstelling tot het first-to-file systeem dat in de rest van de wereld word gehanteerd, waarbij het 
octrooi wordt toegekend aan de uitvinder die als eerste zijn aanvraag heeft ingediend, ongeacht of hij 
werkelijk de eerste uitvinder was.  
80 J.M. MUELLER, An introduction to patent law, New York, Aspen, 2006, 117. 
81 M.J. ADELMAN, G.P. KLANCNIK en R.R. RADER, Patent law in a nutshell, St. Paul (Minn.), West Publ. Co., 
2008, 75. 
82 J.M. MUELLER, An introduction to patent law, New York, Aspen, 2006, 119. 
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een bespreking van de zogenaamde ‘loss of right’ bepalingen. Ten slotte volgt dan ook nog een 

bespreking van de nieuwheidsvereiste zoals deze wordt gehanteerd door het EOB. 

 

1.1. Onderscheid tussen ‘novelty’ en ‘loss of right’ 

 

Zoals de aanhef van art. 102 U.S.C. 35 reeds vermeldt, dient er op te worden gewezen dat dit 

artikel eigenlijk twee bepalingen in één is. De secties (a), (e), (f) en (g) kunnen beschouwd 

worden als de bepalingen die werkelijk nagaan of we te maken hebben met een nieuwe 

uitvinding (‘novelty’). De secties (b), (c) en (d) daarentegen bepalen wanneer men het recht op 

een octrooi verliest, alhoewel er technisch gezien sprake kan zijn van een nieuwe uitvinding 

(‘loss of right’). Het grote verschil tussen beide heeft voornamelijk te maken met de datum 

waarop beide categorieën zich baseren. De eerste vier secties baseren zich op de datum van 

uitvinding, alhoewel moet worden opgemerkt dat het USPTO hier werkt met een weerlegbaar 

vermoeden, namelijk de datum van indiening wordt vermoed de datum van uitvinding te zijn. De 

andere drie secties hebben betrekking op de datum één jaar voorafgaand aan de datum van 

indiening bij het USPTO, de zogenaamde critical date.83  

 

1.2. Het begrip ‘anticipation’ 

 

Wanneer één of meer van de secties van art. 102 U.S.C. 35 van toepassing wordt, dan zegt men 

dat de uitvinding ‘geanticipeerd’ is. Dit heeft tot gevolg dat de uitvinding niet voldoet aan de 

vereiste van nieuwheid en bijgevolg niet in aanmerking komt voor een octrooi.84 

 

Om na te gaan of er sprake is van ‘anticipation’ moet er een vergelijking worden gemaakt met de 

‘prior art’ of stand van de techniek, deze omvat octrooien, octrooiaanvragen, wetenschappelijke 

artikels of enige andere technische literatuur waaruit blijkt dat één van de secties van art. 102 

U.S.C. 35 van toepassing wordt. Deze verschillende referenties kunnen duidelijk maken dat de 

uitvinding niet nieuw is en zich reeds in het publiek domein bevindt. Om te bepalen of er nu 

effectief sprake is van ‘anticipation’ door een bepaalde referentie maakt men gebruik van de 

zogenaamde ‘strict identity rule’: elk element van de uitvinding, zoals deze blijkt uit de 

conclusies, moet inherent of uitdrukkelijk zijn openbaargemaakt in één enkele referentie en dit 

op voldoende wijze85.86  

                                                 
83 J.M. MUELLER, An introduction to patent law, New York, Aspen, 2006, 120-121;. 
84 M.J. ADELMAN, G.P. KLANCNIK en R.R. RADER, Patent law in a nutshell, St. Paul (Minn.), West Publ. Co., 
2008, 79; J.M. MUELLER, An introduction to patent law, New York, Aspen, 2006, 120. 
85 Dit in tegenstelling tot het nonobvious-onderzoek, waarbij wel een combinatie van referenties mogelijk 
is om de obviousness van de uitvinding aan te tonen zie: Deel IV, hfdst IV, afd. 3. 
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Uit deze regel blijkt dus dat de openbaarmaking enerzijds uitdrukkelijk kan zijn, waarbij elk 

element van de uitvinding kan worden teruggevonden in die enkele referentie. Anderzijds kan 

een referentie ook inherent enkele of alle elementen van de uitvinding bevatten. Deze 

mogelijkheid werd ingevoerd door de rechtspraak. In de zaak Continental Can Co. v. Monsanto 

Co.87 besliste de rechtbank dat wanneer een referentie niet uitdrukkelijk de elementen van de 

uitvinding vermeldt, maar deze wel op inherente wijze aanwezig zijn in die referentie, dan mag 

met deze referentie toch rekening worden gehouden bij de beoordeling van de nieuwheid indien 

de inherente aanwezigheid van de elementen kan worden bewezen door middel van extrinsieke 

bewijzen, namelijk andere bewijzen dan de betrokken referentie. Wel werd benadrukt dat de 

inherente aanwezigheid van de elementen zeker moet zijn en niet kan worden bewezen door 

waarschijnlijkheden of mogelijkheden. Een eenvoudig voorbeeld kan deze mogelijkheid 

verduidelijken. Veronderstel dat het USPTO een octrooiaanvraag onderzoekt m.b.t. een 

containerconstructie bestaande uit meerdere holle plastieken ribben. Tijdens het onderzoek 

ontdekt de onderzoeker een referentie m.b.t. een containerconstructie bestaande uit meerdere 

plastieken ribben, echter de referentie vermeldt niet uitdrukkelijk dat de ribben hol zijn, maar 

vermeldt enkel dat de ribben werden geproduceerd door middel van conventionele 

blaastechnieken. Wanneer de onderzoeker nu, door gebruik van extrinsieke bewijsmiddelen, 

kan aantonen dat het resultaat van deze conventionele blaastechniek ertoe leidt dat de ribben 

hol zijn, dan mag hij deze referentie toch gebruiken en ervan uitgaan dat het “holle” kenmerk  

van de ribben inherent aanwezig was in deze referentie.88  

 

Daarnaast is het ook vereist dat de referentie de elementen van de uitvinding op voldoende 

wijze heeft openbaargemaakt, dit is de zogenaamde ‘enablement’  vereiste. Hieraan is voldaan 

wanneer een deskundige89 hetgeen dat wordt beschreven in de referentie kan maken zonder 

‘undue experimentation’, namelijk zonder dat hij hiervoor buitensporig onderzoek dient te 

verrichten. Deze vereiste is vergelijkbaar met de formele ‘enablement’ voorwaarde die wordt 

gesteld voor de beschrijving van de uitvinding in de octrooiaanvraag90.91 

 

 

                                                                                                                                                         
86 M.J. ADELMAN, G.P. KLANCNIK en R.R. RADER, Patent law in a nutshell, St. Paul (Minn.), West Publ. Co., 
2008, 76; J.M. MUELLER, An introduction to patent law, New York, Aspen, 2006, 125. 
87 Continental Can Co. v. Monsanto Co., 948 F.2d 1264, 1268 (Fed. Cir. 1991). 
88 J.M. MUELLER, An introduction to patent law, New York, Aspen, 2006, 129; J.M. MUELLER en D.S. 
CHISUM, “Enabling patent law’s inherent anticipation doctrine”, Hous. L. Rev., 2008-2009, 1110. 
89 Deze deskundige wordt in het Amerikaanse octrooirecht ook wel ‘person having ordinary skill in the art’ 
of PHOSITA genoemd zie: Deel IV, hfdst IV, afd. 3. 
90 Zie: Deel V, hfdst. II, afd. 1, 1.2. 
91 M.J. ADELMAN, G.P. KLANCNIK en R.R. RADER, Patent law in a nutshell, St. Paul (Minn.), West Publ. Co., 
2008, 89; J.M. MUELLER, An introduction to patent law, New York, Aspen, 2006, 131-132. 
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1.3. De datum van uitvinding en de ‘reduction to practice’ theorie 

 

De datum van uitvinding is vooral van belang voor de ‘novelty’ bepaling van art. 102 U.S.C. 35, 

namelijk secties (a), (e), (f) en (g). Het USPTO maakt gebruik van een weerlegbaar vermoeden 

om de datum van uitvinding vast te stellen op basis van de ‘reduction to practice’ (RTP) theorie. 

Deze theorie speelt een grote rol m.b.t. art. 102 (g) U.S.C. 35 en zal daar dan ook uitvoeriger 

worden besproken. De RTP kan zich in twee vormen voordoen. Enerzijds de actual RTP, waarbij 

vereist is dat de uitvinding tastbaar wordt gemaakt d.m.v. bijvoorbeeld het bouwen van een 

testmodel en anderzijds de constructive RTP, waarbij vereist is dat er een octrooiaanvraag werd 

ingediend bij het USPTO die voldoet aan de formele octrooivereisten die worden gesteld in art. 

112 § 1 U.S.C. 35. Wanneer een uitvinder nu een octrooiaanvraag indient zal het USPTO, op basis 

van de constructive RTP, de datum van indiening beschouwen als de datum van uitvinding, tenzij 

de uitvinder een eerdere datum van uitvinding kan bewijzen92.93  

 

1.4. Het begrip ‘prior art’ 

 

Dit begrip omvat alle referenties op basis waarvan een uitvinding niet langer nieuw geacht 

wordt te zijn. De soorten referenties die in aanmerking worden genomen bij het onderzoek naar 

nieuwheid worden doorheen art. 102 U.S.C. 35 besproken. Het kan gaan om gedrukte 

publicaties, octrooiaanvragen, octrooien,… Maar daarnaast vallen ook bepaalde handelingen 

hieronder zoals openbaar gebruik of verkoop van een uitvinding.94 De specifieke inhoud van 

deze begrippen zal duidelijk worden bij de bespreking van de verschillende secties. 

 

AFDELING 2: DE ‘NOVELTY’ BEPALINGEN VAN ART. 102 U.S.C. 35 

 

Indien één van deze bepalingen; namelijk secties (a), (e), (f) en (g); van toepassing wordt, dan 

zal de uitvinding niet langer als nieuw worden beschouwd en kan de uitvinder niet langer 

aanspraak maken op een octrooi. Voor de toepassing van deze bepalingen baseert men zich op 

de datum van uitvinding. 

 

 

                                                 
92 De regels hieromtrent zijn uitermate ingewikkeld en zullen hier niet verder behandeld worden, maar voor 
informatie hieromtrent zie: J.M. MUELLER, An introduction to patent law, New York, Aspen, 2006, 121, 
voetnoot 10. 
93 J.M. MUELLER, An introduction to patent law, New York, Aspen, 2006, 121. 
94 J.M. MUELLER, An introduction to patent law, New York, Aspen, 2006, 119-120. 
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2.1. Art. 102(a) U.S.C. 35 

 

Een uitvinder heeft recht op een octrooi tenzij: “the invention was known or used by others in this 

country, or patented or described in a printed publication in this or a foreign country, before the 

invention thereof by the applicant for patent,”95 

 

Uit deze bepaling volgen vier situaties waarin een uitvinding niet als nieuw zal worden 

beschouwd en dus niet in aanmerking zal kunnen komen voor een octrooi, namelijk: (i) de 

uitvinding is reeds gekend in de V.S., (ii) de uitvinding werd reeds gebruikt door anderen in de 

V.S., (iii) de uitvinding is reeds geoctrooieerd en (iv) uitvinding is reeds openbaargemaakt in een 

gedrukte publicatie. In het Amerikaanse octrooisysteem wordt dus een geografisch onderscheid 

ingevoerd, waarop reeds veel kritiek is geweest. Het onderscheid zou er namelijk toe leiden dat 

het Amerikaanse octrooisysteem discrimineert ten aanzien van buitenlandse uitvinders.96 

 

2.1.1. Uitvinding is reeds gekend  bij of gebruikt door anderen in de V.S. 

 

Wanneer een uitvinding reeds gekend is bij of gebruikt wordt door anderen in de V.S., dan is die 

uitvinding niet nieuw en kan de uitvinder er dus geen octrooi voor verkrijgen. Deze kennis of dit 

gebruik moet wel afkomstig zijn van iemand anders dan de uitvinder zelf. De kennis of het 

gebruik door de uitvinder zelf kan dus nooit in aanmerking worden genomen om op basis van 

deze bepaling het gebrek aan nieuwheid aan te tonen, maar het gebruik door de uitvinder zelf 

kan wel leiden tot verlies van het recht op een octrooi onder de toepassing van sectie (b).97 

 

Inzake voorafgaande kennis of gebruik wordt vereist dat deze betrekking hebben op een 

volledig werkende uitvinding en dat deze publiek toegankelijk zijn. Er is voldaan aan de 

voorwaarde publiek toegankelijk indien de derde geen inspanningen heeft geleverd om de 

kennis of het gebruik geheim te houden. Dit heeft als gevolg dat wanneer een derde deze kennis 

of gebruik geheim hield, dan moet hiermee geen rekening worden gehouden bij de beoordeling 

van de nieuwheid. Bijgevolg zal de derde, die eigenlijk de eerste uitvinder was, toch zijn 

aanspraak op het octrooi verliezen ten voordele van de latere uitvinder die een eerdere 

aanvraag had ingediend. Dit leidt dus tot een uitzondering op het first-to-file systeem. De ratio 

                                                 
95 Art. 102 (a) U.S.C. 35. 
96 S.W. HALPERN, G.A. NARD en K.L. PORT, Fundamentals of United States intellectual property law: 

copyright, patent, trademark, Alphen aan den Rijn, Kluwer law international, 2007, 215-216; J.M. 
MUELLER, An introduction to patent law, New York, Aspen, 2006, 128. 
97 M.J. ADELMAN, G.P. KLANCNIK en R.R. RADER, Patent law in a nutshell, St. Paul (Minn.), West Publ. Co., 
2008, 120. 
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van deze redenering is het gevolg van de quid pro quo visie van het octrooisysteem, in deze 

situatie heeft de derde namelijk nooit een bijdrage geleverd aan de maatschappij, waardoor hem 

het recht op een octrooi wordt afgenomen en dit wordt toegekend aan de latere uitvinder, die er 

vanuit ging dat hij wel degelijk de eerste uitvinder was en die door de bekendmaking van zijn 

uitvinding een bijdrage heeft geleverd aan de maatschappij.98 

 

2.1.2. Uitvinding is reeds geoctrooieerd  of openbaargemaakt in een ‘gedrukte publicatie’ 

 

Wanneer een derde reeds een octrooi op dezelfde uitvinding heeft, dan verliest die uitvinding 

haar nieuwheid en kan een latere uitvinder dus niet langer een octrooi voor diezelfde uitvinding 

verkrijgen. Vooraleer men dus een octrooi wil bekomen, doet de uitvinder er goed aan om de 

reeds verleende octrooien te onderzoeken. Daarenboven is deze categorie niet beperkt tot de 

V.S., maar komen alle octrooien, waar ook ter wereld, in aanmerking. Dit kan weliswaar ook 

aanleiding geven tot problemen, aangezien dezelfde soort uitvinding in verschillende landen 

door verschillende soorten intellectuele eigendomsrechten kunnen worden beschermd.99  

 

Inzake de openbaarmaking door een derde in een gedrukte publicatie, stelt zich de vraag wat nu 

juist moet worden begrepen onder de term ‘gedrukte publicatie’. Uit de rechtspraak blijkt dat dit 

begrip een ruime interpretatie is toegekend en bij de beoordeling zal opnieuw de publieke 

toegankelijkheid tot de gedrukte publicatie, de toetssteen vormen. Bijgevolg is deze categorie 

niet enkel beperkt tot de werkelijk gedrukte bronnen, maar kunnen ook elektronische bronnen 

en internetreferenties hiervoor in aanmerking komen. Een veel aangehaald voorbeeld m.b.t. dit 

begrip is de zaak In re Hall100, hier stelde zich de vraag of een doctoraatsthesis, die als uniek 

exemplaar beschikbaar was in slechts één buitenlandse universiteitsbibliotheek, voldoende 

publiek toegankelijk was. De rechtbank was van oordeel dat hieraan was voldaan aangezien het 

werk via een systeem van  catalogeren toegankelijk was voor de personen die er interesse in 

hadden en  die een redelijke inspanning leverden om dit werk te raadplegen. Een ander 

praktijkvoorbeeld kan gevonden worden in In re Klopfenstein101, waar de rechtbank tot het 

besluit kwam dat een academische conferentieposter, die werd gebruikt tijdens een presentatie 

en gedurende drie dagen werd uitgestald, ook onder het begrip ‘gedrukte publicatie’ viel. Het 

voornaamste tegenargument, namelijk het feit dat de poster nooit werd gekopieerd of 

gereproduceerd en aan het publiek uitgedeeld, alsook het feit dat de poster nooit werd 

                                                 
98 J.M. MUELLER, An introduction to patent law, New York, Aspen, 2006, 133-134; G. MYERS, Principles of 

intellectual property law: a concise hornbook, St. Paul (Minn.), Thomson West, 2008, 277; MPEP §2132. 
99 M.J. ADELMAN, G.P. KLANCNIK en R.R. RADER, Patent law in a nutshell, St. Paul (Minn.), West Publ. Co., 
2008, 82. 
100 In re Hall, 781 F .2d 897 (Fed. Cir. 1986). 
101 In re Klopfenstein, 280 F .3d 1345 (Fed. Cir. 2004). 
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gecatalogeerd in een bibliotheek of databank, werd door de rechtbank niet aanvaard. De 

rechtbank benadrukte hierbij nogmaals dat er sprake is van ‘gedrukte publicatie’ vanaf het 

moment dat deze publiek toegankelijk wordt. De vraag of de bron publiek toegankelijk is zal dan 

weer van geval tot geval moeten worden onderzocht, waarbij de feitelijke omstandigheden met 

betrekking tot de openbaarmaking van groot belang zullen zijn.102 Uit dit alles kunnen we 

concluderen dat de categorie van de ‘gedrukte publicaties’ heel ruim moet worden begrepen, 

maar dat louter mondelinge openbaarmakingen door een derde van de uitvinding, zonder dat 

deze openbaarmaking wordt vastgelegd en verspreidt, buiten deze categorie blijven.103  

 

2.2. Art. 102 (e) U.S.C. 35 

 

De uitvinder heeft recht op een octrooi tenzij: “the invention was described in (1) an application 

for patent, published under section 122 (b), by another filed in the United States before the 

invention by the applicant for patent or (2) a patent granted on an application for patent by 

another filed in the United States before the invention by the applicant for patent, except that an 

international application filed under the treaty defined in section 351(a) shall have the effects for 

the purposes of this subsection of an application filed in the United States only if the international 

application designated the United States and was published under Article 21(2) of such treaty in 

the English language;”104 

 

Vooreerst dient hier te worden opgemerkt dat men gebruikt maakt van het begrip ‘beschrijven’, 

hiermee wil men benadrukken dat men dus niet enkel de conclusies van een octrooi of 

octrooiaanvraag moet onderzoeken, maar dat men moet rekening houden met het octrooi of de 

aanvraag in zijn geheel, met inbegrip van de tekeningen, beschrijving, etc. Daarnaast blijft deze 

categorie principieel beperkt tot de octrooien of octrooiaanvragen die zijn ingediend door of 

verleend aan derden in de V.S. vóór de datum van uitvinding. Maar ook internationale aanvragen 

op basis van het PCT-verdrag kunnen onder de toepassing van deze categorie vallen indien de 

V.S. werd aangeduid als land waar men bescherming wil bekomen en indien deze aanvraag werd 

gepubliceerd conform het PCT-verdrag in de Engelse taal.105 

 

                                                 
102 Bij deze twee zaken dient te worden opgemerkt dat bij beide werd onderzocht of de referentie onder 
de toepassing van artikel 102 (b) viel, waarbij ook het begrip ‘gedrukte publicatie’ wordt gebruikt. Maar in 
dat artikel wordt eenzelfde betekenis toegekend aan het begrip als gebruikt in artikel 102 (a).  
103 J. M. MUELLER, An introduction to patent law, New York, Aspen, 2006, 122-124; G. MYERS, Principles of 

intellectual property law: a concise hornbook, St. Paul (Minn.), Thomson West, 2008, 278-280; J. TOKE, 
“Can an internet reference be a “printed publication”?”, B.C. Intell. Prop. & Tech. F., 2009, 6 en 15-16. 
104 Art. 102(e) U.S.C. 35. 
105 J.M. MUELLER, An introduction to patent law, New York, Aspen, 2006, 151 en 154. 
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2.2.1. Art. 102 (e)(1) U.S.C. 35: Beschrijving in een  gepubliceerde octrooiaanvraag 

 

Ten gevolge van de American Inventors Protection Act (AIPA) worden octrooiaanvragen 

normalerwijze achttien maanden na hun indiening gepubliceerd.106 Daarnaast heeft de AIPA ook 

wijzigingen aangebracht aan art. 102 (e) U.S.C. 35, waarvan sectie (e) (1) het gevolg is. Vanaf het 

moment van publicatie kunnen octrooiaanvragen ook als referentie dienen bij het 

nieuwheidonderzoek. Belangrijk hierbij is wel dat, ook al kan men pas gebruik maken van de 

referentie aanvraag vanaf haar publicatie, de relevante datum voor het nieuwheidsonderzoek 

zal echter de datum van indiening zijn van die referentie aanvraag. Deze regel geldt ook voor 

internationale octrooiaanvragen onder het PCT-verdrag wanneer zij aan de hierboven 

besproken voorwaarden voldoen.107  

 

Stel dat onze uitvinder een aanvraag heeft ingediend voor zijn uitvinding op 1 januari 2009 en 

de onderzoeker een beschrijving vindt van een identieke uitvinding in een aanvraag die werd 

ingediend door X op 1 januari 2007, die daarna werd gepubliceerd op 1 juli 2008, dan zal de 

relevante datum van die referentieaanvraag toch 1 januari 2007 zijn. Bijgevolg zou de 

onderzoeker de aanvraag van onze uitvinder weigeren op basis van artikel 102 (e) (1) U.S.C. 

35.108 

  

2.2.2. Art. 102 (e)(2) U.S.C. 35: Beschrijving in een octrooiaanvraag van een reeds verleend octrooi 

 

Deze regel werd gecodificeerd naar aanleiding van de beslissing door het Supreme Court in de 

Alexander Milburn Co. V. Davis-Bournonville Co. zaak.109 In deze zaak kwam het Hof tot het besluit 

dat de beschrijvingen van een identieke uitvinding in een eerdere octrooiaanvraag als referentie 

kan worden gebruikt in een nieuwheidonderzoek en dat de datum van indiening van de 

octrooiaanvraag de relevante datum zal zijn bij de vergelijking. Vooraleer de inhoud van die 

octrooiaanvraag echter kan worden gebruikt, moet er in navolging van die aanvraag wel een 

octrooi zijn verleend (verleningvereiste). Er moet dus reeds een geldig octrooi verkregen zijn 

vooraleer men kan rekening houden met de inhoud van die aanvraag, pas op het moment dat het 

octrooi wordt verleend kan de onderzoeker de inhoud van die aanvraag en het octrooi 

gebruiken als referentie en op basis van die referentie artikel 102 (e)(2) U.S.C. 35 inroepen. Het 

                                                 
106 Uitzonderingen op deze regel worden in Deel V, hfdst. V, afd. 2, 2.4. besproken. 
107 S.W. HALPERN, G.A. NARD en K.L. PORT, Fundamentals of United States intellectual property law: 

copyright, patent, trademark, Alphen aan den Rijn, Kluwer law international, 2007, 216-217; J.M. 
MUELLER, An introduction to patent law, New York, Aspen, 2006, 152-153; MPEP §2136.03. 
108 J. M. MUELLER, An introduction to patent law, New York, Aspen, 2006, 152. 
109 Alexander Milburn Co. v. Davis-Bournonville Co., 270 U.S. 390 (1926). 
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gevolg van deze regel is dat onze uitvinder die een aanvraag indient voor een octrooi 

geconfronteerd kan worden met de inhoud van octrooiaanvragen waarvan hij zelf onmogelijk op 

de hoogte kan zijn, aangezien deze octrooiaanvragen vroeger steeds geheim werden gehouden. 

Deze misschien op het eerste zicht onlogische redenering werd gerechtvaardigd door het first-

to-invent  systeem, namelijk het feit dat een identieke uitvinding wordt beschreven, zelfs indien 

het niet werd opgenomen in de conclusies, in een eerdere octrooiaanvraag van een derde levert 

voldoende bewijs op dat onze uitvinder niet zelf de eerste uitvinder was, waardoor zijn 

uitvinding zijn nieuwheid verliest.110 

 

Stel dat onze uivinder een aanvraag heeft ingediend voor zijn uitvinding op 1 januari 2009. De 

onderzoeker vergelijkt deze uitvinding met de beschrijvingen in andere aanvragen die zijn 

ingediend voor 1 januari 2009 en vindt een beschrijving van een identieke uitvinding in de 

aanvraag ingediend door X op 1 januari 2007. Deze aanvraag wordt niet gepubliceerd. Bijgevolg 

kan de onderzoeker deze referentie aanvraag niet inroepen zolang er geen octrooi wordt 

verkregen. Op 6 juni 2009 verkrijgt X zijn octrooi, pas vanaf deze datum kan de onderzoeker de 

beschrijving van de identieke uitvinding in de  referentie aanvraag of octrooi inroepen om de 

aanvraag van onze uitvinder te weigeren op basis van artikel 102 (e)(2) U.S.C. 35. 

 

 Dankzij de veranderingen die werden ingevoerd door AIPA is deze datum nu vervroegd, de 

meeste octrooiaanvragen worden namelijk achttien maanden na hun indiening gepubliceerd en 

vanaf dat moment kunnen zij gebruikt worden als referentie bij een nieuwheidonderzoek. 

Daarnaast is het zelfs niet vereist dat de octrooiaanvraag uiteindelijk resulteert in een octrooi, 

aangezien niet moet worden voldaan aan een verleningsvereiste in artikel 102 (e)(1) U.S.C. 

35.111 

 

Aangezien de meeste octrooiaanvragen nu reeds achttien maanden na hun datum van indiening 

worden gepubliceerd, is artikel 102(e)(2) U.S.C. 35 nog slechts voornamelijk van belang voor de 

octrooiaanvragen die niet onder deze publicatieregel vallen. Uitvinders kunnen er namelijk voor 

opteren dat hun aanvraag niet wordt gepubliceerd mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan.112 

 

 

 

                                                 
110 M.J. ADELMAN, G.P. KLANCNIK en R.R. RADER, Patent law in a nutshell, St. Paul (Minn.), West Publ. Co., 
2008, 140-141; S.W. HALPERN, G.A. NARD en K.L. PORT, Fundamentals of United States intellectual 

property law: copyright, patent, trademark, Alphen aan den Rijn, Kluwer law international, 2007, 217-218; 
J.M. MUELLER, An introduction to patent law, New York, Aspen, 2006, 152-154. 
111 J.M. MUELLER, An introduction to patent law, New York, Aspen, 2006, 153-154. 
112 Zie Deel V, hfdst. V, afd. 2, 2.4. 
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2.3. Art. 102 (f) U.S.C. 35 

 

De uitvinder heeft recht op een octrooi tenzij: “he did not himself invent the subject matter sought 

to be patented,”113 

 

Dit artikel heeft eerder een sui generis karakter en hoort niet echt thuis in één van beide 

categorieën, daar zij zich niet uitspreekt over de nieuwheid van een uitvinding, maar betrekking 

heeft op de vraag wie als uitvinder in aanmerking komt.114  

 

Het gaat hier om de situatie waarin onze uitvinder een octrooi tracht te bekomen voor een 

uitvinding die hij niet zelf heeft uitgevonden, maar die hij heeft gekopieerd van X, de werkelijke 

uitvinder. In het Amerikaanse octrooisysteem spreekt men dan van derivation, onze uitvinder 

heeft de uitvinding dus ‘afgeleid’ van X. De rechtspraak heeft de inhoud en voorwaarden van dit 

begrip verder uitgewerkt. Vooraleer er sprake is van derivation moet men aantonen dat een 

derde de uitvinding heeft bedacht en dit heeft gecommuniceerd op gelijk welke wijze aan de 

persoon die ten onterechte meent de werkelijke uitvinder te zijn in de octrooiaanvraag. Met 

betrekking tot de vereiste mate van communicatie wordt geacht hieraan voldaan te zijn wanneer 

het voor een deskundige mogelijk is om de uitvinding te maken op basis van die 

communicatie.115 Daarenboven zijn er geen geografische beperkingen van toepassing op dit 

artikel, dus zelfs de communicatie in een ander land door een buitenlandse derde zal het 

mogelijk maken om dit artikel op te werpen. Kortom is het enkel de werkelijke uitvinder die 

recht heeft op een octrooi. 116 

 

Daarnaast moet hier worden gewezen op het onderscheid tussen secties (f) en (g). In 

tegenstelling tot sectie (f), waar we te maken hebben met slechts één werkelijke uitvinder, 

hebben we in sectie (g) twee werkelijke uitvinders, maar is er een geschil over wie de eerste 

was.117 

 

 

 

 

                                                 
113 Art. 102 (f) U.S.C. 35. 
114 M.J. ADELMAN, G.P. KLANCNIK en R.R. RADER, Patent law in a nutshell, St. Paul (Minn.), West Publ. Co., 
2008, 118. 
115 MPEP §2137. 
116 J.M. MUELLER, An introduction to patent law, New York, Aspen, 2006, 154-155. 
117 J. M. MUELLER, An introduction to patent law, New York, Aspen, 2006, 155. 
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2.4. Art. 102 (g) U.S.C. 35 

 

De uitvinder heeft recht op een octrooi tenzij: “(1) during the course of an interference conducted 

under section 135 or section 291, another inventor involved therein establishes, to the extent 

permitted in section 104, that before such person’s invention thereof the invention was made by 

such other inventor and not abandoned, suppressed, or concealed, or (2) before such person’s 

invention thereof, the invention was made in this country by another inventor who had not 

abandoned, suppressed, or concealed it. In determining priority of invention under this subsection, 

there shall be considered not only the respective dates of conception and reduction to practice of 

the invention, but also the reasonable diligence of one who was first to conceive and last to reduce 

to practice, from a time prior to conception by the other.”118 

 

Het artikel is opgesplitst in twee delen die elk een andere functie hebben, maar toch onderling in 

verband staan met elkaar. Sectie (1) voorziet in de zogenaamde interference procedure, dit is een 

procedure tussen twee of meer partijen die elk een octrooi pogen te bekomen op dezelfde 

uitvinding die zij op ongeveer hetzelfde tijdstip hebben gemaakt. Sectie (2) vormt dan weer de 

basis voor anticipatie van de octrooiaanvraag door een onderzoeker van het USPTO en 

daarnaast kan een derde op basis van dit artikel ook de geldigheid van een reeds verleend 

octrooi betwisten voor de federale rechtbanken. In dit geval zullen beide zich baseren op 

dezelfde uitvinding maar door een andere uitvinder gemaakt, die geen partij is in het onderzoek 

of de procedure. Sectie (1) gaat dus een stapje verder aangezien de betrokken partijen beide 

pogen zelf een octrooi te bekomen, terwijl dit niet het geval is in (2). 119 Deze twee delen zullen 

we nu verder afzonderlijk bespreken. Daarnaast zullen we ook de prioriteitsregel die vervat zit 

in de laatste zin van art. 102 (g) U.S.C. 35 en die van toepassing is op beide situaties uitvoerig 

bespreken. 

 

2.4.1. Art. 102 (g)(1) U.S.C. 35: interference procedure 

 

De algemene regel in het octrooirecht is dat er slecht één octrooi kan worden verleend voor een 

bepaalde uitvinding. Wanneer we ons dus in een situatie bevinden waar twee of meer partijen 

op ongeveer hetzelfde tijdstip pogen een octrooi te bekomen voor dezelfde octrooieerbare 

uitvinding die zij elk afzonderlijk van elkaar hebben gecreëerd, voorziet sectie (1) in een 

zogenaamde interference procedure om te bepalen wie uiteindelijk het octrooi zal verkrijgen. De 

V.S. heeft daarbij geopteerd om het octrooi toe te kennen aan de partij die als eerste de 
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uitvinding heeft gecreëerd (first-to-invent systeem), ongeacht het feit dat deze partij niet de 

eerste was om een octrooiaanvraag in te dienen. Bijgevolg verkrijgt de partij die de procedure 

wint het recht op het octrooi.  Het betreft een inter partes procedure die wordt gevoerd voor de 

Board of Patent Appeals and Interferences binnen het USPTO.  De algemene regels inzake 

initiatiefrecht en procedure kunnen worden teruggevonden in art. 135 U.S.C. 35.120  

 

De partij die als laatste zijn octrooiaanvraag heeft ingediend, wordt de “junior party” genoemd 

en draagt de bewijslast. De partij die als eerste zijn octrooiaanvraag heeft ingediend, wordt dan 

weer de “senior party” genoemd en wordt vermoed als eerste de uitvinding te hebben gecreëerd. 

Er geldt dus in het Amerikaanse octrooisysteem een weerlegbaar vermoeden ten aanzien van de 

eerste indiener van een octrooiaanvraag, namelijk hij wordt ook geacht de eerste te zijn die de 

uitvinding heeft gecreëerd, maar dit vermoeden kan tijdens de interference procedure worden 

weerlegd door de “junior party”.  Deze partij zal dus moeten bewijzen dat hij als eerste de 

uitvinding heeft gecreëerd en hierbij zal de prioriteitsregel worden gehanteerd. Bij het leveren 

van dit bewijs gelden ingevolge art. 104 U.S.C. 35 slechts beperkte geografische beperkingen. 

Bewijs van eerdere uitvinding kan dus ook door buitenlandse activiteiten worden aangetoond, 

zolang die activiteiten plaats hadden in een lidstaat van de NAFTA of in een WTO lidstaat.121 

 

Ondanks het feit dat een partij het bewijs levert dat men als eerste de uitvinding heeft gecreëerd, 

zal men toch het recht op het octrooi verliezen indien de tegenpartij kan aantonen dat die partij 

zijn uitvinding heeft ‘abandoned, suppressed or concealed’. Deze termen hebben een nogal 

overlappende betekenis, maar algemeen zal de tegenpartij moeten aantonen dat de eerste 

uitvinder van zijn uitvinding heeft afgezien, dat hij deze “verlaten” heeft of opzettelijk verborgen 

heeft gehouden.  Dit kan zowel actief als passief gebeuren, bijvoorbeeld het opzettelijk 

verbergen van de uitvinding door middel van een fabrieksgeheim is een vorm van actief 

verbergen. Deze uitzondering op de regel dat de eerste uitvinder het octrooi zal verkrijgen 

kunnen we opnieuw herleiden tot de quid pro quo visie, aangezien in het geval de uitzondering 

van toepassing is, die uitvinder niet echt een bijdrage heeft geleverd aan de maatschappij en 

bijgevolg prefereert men dus om octrooi toe te kennen aan de tweede uitvinder die de uitvinding 

wel publiek wil bekend maken. Bijgevolg levert deze uitzondering  een motivatie op aan alle 

uitvinders om zo vlug mogelijk een octrooi aan te vragen  voor hun uitvinding of op zijn minst 

deze publiek bekend te maken.122 
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122 M.J. ADELMAN, G.P. KLANCNIK en R.R. RADER, Patent law in a nutshell, St. Paul (Minn.), West Publ. Co., 
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Daarnaast kan in het uitzonderlijk geval dat het USPTO twee octrooien op dezelfde uitvinding 

aan twee afzonderlijke uitvinders heeft verleend, de houder van één van beide octrooien een 

interference procedure opstarten volgens art. 291 U.S.C. 35 voor de federale rechtbanken en 

eisen dat hem het exclusief het recht op de uitvinding wordt toegekend.  Maar in de praktijk zal 

een dergelijke octrooihouder eerder gebruik maken van art. 102 (g)(2) US.C. 35 om de 

geldigheid van zo’n interfering octrooi aan te vechten.123 

 

2.4.2. Art. 102 (g)(2) U.S.C. 35: anticipatie 

  

Het grote verschil met sectie (1) is dat ingevolge sectie (2) er geen partij is die het recht op het 

octrooi opeist. Dit is zowel het geval bij de weigering van een octrooiaanvraag wegens verlies 

van nieuwheid op basis van dit artikel door een onderzoeker bij het USPTO als bij een procedure 

waarbij een derde de geldigheid van een octrooi betwist voor de federale rechtbanken.124 

 

De bewijslast ingeval van een procedure voor de federale rechtbanken ligt bij de partij die de 

geldigheid van het octrooi betwist.  Maar in tegenstelling tot sectie (1) zal men bij de 

bewijsvoering enkel gebruik kunnen maken van activiteiten die zich binnen de V.S. hebben 

voorgedaan en bijgevolg kan art. 104 U.S.C. 35 in deze situatie niet worden toegepast. Dit geldt 

ook voor de onderzoeker die de octrooiaanvraag weigert op grond van sectie (2).  

 

Daarnaast blijft ook hier de uitzondering, ingeval dat de eerste uitvinder zijn uitvinding heeft 

‘abandoned, suppressed or concealed’, gelden.125 

 

2.4.3. Prioriteitsregel 

 

De prioriteitsregel kan teruggevonden worden in de laatste zin van artikel 102 (g) U.S.C. 35. In 

deze zin komen verschillende termen aan bod die we eerst zullen verduidelijken om daarna de 

prioriteitsregel beter te kunnen begrijpen. 

 

De term ‘conception’ verwijst naar het vervolledigen van de mentale fase in het uitvindingproces 

en werd in de rechtspraak verder gedefinieerd als “de vorming  in de gedachten van de uitvinder 
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van het definitieve en permanente idee van de complete en werkende uitvinding, zoals deze 

daarna zal worden toegepast in de praktijk”126.  Het zal aan de uitvinder zelf toekomen om 

inzake het vaststellen van het tijdstip van conception voldoende bewijs voor te leggen. Inzake de 

beoordeling wordt een rule of reason gehanteerd door rechtspraak, het voorgelegde bewijs moet 

voldoende zijn zodat men met redelijke zekerheid kan aannemen dat de conception van die 

uitvinding op die bepaalde datum plaatsvond. 127 

 

Inzake de term ‘reduction to practice’ (RTP) moeten we een onderscheid maken tussen twee 

verschillende vormen van RTP, namelijk de acutal RTP en de constructive RTP.  Men spreekt van 

actual RTP  wanneer de uitvinder zijn uitvinding in een lichamelijk vorm heeft geconstrueerd op 

zodanige wijze dat de uitvinding werkt volgens de haar voorgenomen doelstelling, bijgevolg 

vereist deze vorm van RTP dat de uitvinder zijn lichamelijke constructie uittest. Het 

vervaardigen van een prototype en het voorleggen van labresultaten kunnen de actual RTP 

bewijzen, een werkelijk commercialiseerbare uitvinding is dus niet vereist. Men spreekt van 

constructive RTP op het moment dat de uitvinder een octrooiaanvraag heeft ingediend die 

voldoet aan de voorwaarden van art. 112 §1 U.S.C. 35, bijgevolg dient  de uitvinder onder deze 

vorm van RTP geen lichamelijke constructie van zijn uitvinding te maken zolang hij maar 

voldoet aan de voorwaarden. Daarnaast zal het ook hier aan de uitvinder toekomen om zijn RTP 

te bewijzen en opnieuw zal de rechtspraak hier een rule of reason hanteren om na te gaan of het 

bewijs voldoende zekerheid biedt omtrent de datum van de RTP. 128  

 

De term ‘reasonable diligence’  verwijst dan weer naar het bewijs dat een uitvinder moet leveren, 

in een bepaalde situatie, waarbij hij aantoont dat hij vanaf de conception van de uitvinding 

ijverig naar de RTP, actual of constructive, heeft toegewerkt.  Indien er zich tussen deze 

tijdstippen bepaalde periodes van inactiviteit voordoen, dan is er niet langer sprake van 

reasonable dilligence, tenzij de uitvinder kan aantonen dat bepaalde omstandigheden deze 

periodes van inactiviteit rechtvaardigen, zoals ziekte of armoede.129  
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129 S.W. HALPERN, G.A. NARD en K.L. PORT, Fundamentals of United States intellectual property law: 

copyright, patent, trademark, Alphen aan den Rijn, Kluwer law international, 2007, 223-224; J.M. 
MUELLER, An introduction to patent law, New York, Aspen, 2006, 163; MPEP §2138.06. 



 49 

Met deze begrippen in de hand kunnen we nu de prioriteitsregel op zich verder verduidelijken. 

In principe zal diegene die als eerste de RTP bereikt van zijn uitvinding beschouwd worden als 

de eerste uitvinder. Op deze algemene regel bestaat wel één uitzondering, namelijk in het geval 

dat de uitvinder die als laatste zijn RTP bereikt,  een eerdere datum van conception kan bewijzen 

en kan aantonen dat hij vóór de datum van conception van de uitvinder die als eerste de RTP van 

de uitvinding heeft bereikt en tussen zijn eigen datum van RTP, reasonable dilligence aan de dag 

heeft gelegd. In dit geval zal de uitvinder die als laatste de RTP heeft bereikt van zijn uitvinding 

toch beschouwd worden als de eerste uitvinder.130  

 

Maar zoals we reeds hebben gezien, dient hier te worden opgemerkt dat bij de toepassing van de 

prioriteitsregel men steeds zal moeten nagaan of de uitvinder zijn uitvinding niet heeft 

‘abandoned, suppressed or concealed’, indien dit wel zo is, dan verliest die uitvinder sowieso zijn 

recht op het octrooi ongeacht het resultaat van de toepassing van de prioriteitsregel.131 

 

De uitvinder die ingevolge de toepassing van de prioriteitregel beschouwd wordt als de eerste 

uitvinder zal in het geval van sectie (1) de interference procedure winnen en zal het recht 

verkrijgen om een octrooi aan te vragen.  In het geval van sectie (2) zal de onderzoeker, indien 

de betrokken uitvinder de eerste uitvinder is, de octrooiaanvraag niet kunnen weigeren of zal de 

derde de procedure inzake de geldigheid van het octrooi verliezen.132  

 

AFDELING 3: DE ‘LOSS OF RIGHT’ BEPALINGEN VAN ART. 102 U.S.C. 35 

 

Deze bepalingen, de zogenaamde ‘statutory bars’, beschrijven verschillende situaties waarbij een 

uitvinder het recht op een octrooi verliest ondanks het feit dat zijn uitvinding mogelijk nieuw is. 

Bij de toepassing van deze bepalingen gaat men uit van de zogenaamde ‘critical date’, dit is de 

datum één jaar voor de datum van indiening van de octrooiaanvraag. Deze termijn van twaalf 

maanden wordt ook wel ‘grace period’ genoemd. Wanneer de uitvinder of een derde dus een 

daad stelt die wordt vernoemd in één van de ‘loss of right’ bepalingen van artikel 102 U.S.C. 35, 

dan beschikt de uitvinder over een termijn van twaalf maanden om een octrooiaanvraag in te 

dienen. Aangezien de uitvinder dus grotendeels zelf de start van deze termijn kan bepalen, laat 
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deze termijn hem dus ook toe om zijn uitvinding op punt te stellen, de commercialiteit ervan uit 

te testen of de octrooiaanvraag voor zijn uitvinding behoorlijk voor te bereiden.133 

 

De redenering achter deze verschillende bepalingen is het aanmoedigen van het tijdig indienen 

van een octrooiaanvraag door een uitvinder en om de uitvinding openbaar te maken voor het 

publiek. Indien men deze bepalingen niet zou hebben, dan zou het huidige Amerikaanse 

octrooisysteem, dat gebaseerd is op een first-to-invent systeem, ervoor zorgen dat de uitvinder 

zelfs aangemoedigd wordt om te wachten met het indienen van een octrooiaanvraag, aangezien 

in een interference procedure het toch de eerste uitvinder is die wint en niet diegene die als 

eerste zijn octrooiaanvraag heeft ingediend. Bijgevolg zijn deze bepalingen van groot belang om 

ervoor te zorgen dat de doelstellingen van het octrooisysteem worden gewaarborgd en de 

verschillen tussen een first-to-invent en een first-to-file systeem worden gereduceerd.134 

 

3.1. Art. 102 (b) U.S.C. 35 

 

Een uitvinder heeft recht op een octrooi tenzij: “the invention was patented or described in a 

printed publication in this or a foreign country or in public use or on sale in this country, more than 

one year prior to the date of the application for patent in the United States,”135 

 

Dit artikel beschrijft vier verschillende situaties waarbij een uitvinder toch het recht op het 

verkrijgen van een octrooi verliest, ook al is zijn uitvinding nieuw. Dit is het geval wanneer meer 

dan één jaar voor de datum van indiening van de octrooiaanvraag: (i) er reeds een octrooi voor 

de uitvinding werd verkregen, (ii) de uitvinding reeds werd beschreven in een ‘gedrukte 

publicatie’, (iii) de uitvinding reeds in publiek gebruik was in de V.S. of (iv) de uitvinding reeds 

verkocht werd in de V.S.  

 

Inzake (i) en (ii) volstaat het hier om te verwijzen naar de bespreking van deze begrippen bij art. 

102(a) U.S.C. 35, aangezien zij hier dezelfde betekenis hebben. Echter dient wel één belangrijk 

verschil in gedachte te worden gehouden. In tegenstelling tot sectie (a) waarbij het moet gaan 

om handelingen gesteld door andere personen dan de uitvinder zelf, kunnen onder sectie (b) 
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zowel de handelingen van andere personen, als deze van de uitvinder zelf, de toepassing van 

deze sectie veroorzaken.136 

 

3.1.1. The public use bar: de uitvinding was reeds in publiek gebruik in de V.S. 

 

Wanneer van een uitvinding publiek gebruik wordt gemaakt in de V.S. meer dan één jaar voor de 

datum van indiening van de octrooiaanvraag, dan verliest die uitvinder het recht op een octrooi. 

Bij gebrek aan een wettelijke definitie van het begrip ‘publiek gebruik’ moet een beroep worden 

gedaan op de rechtspraak om dit begrip te verduidelijken. De meest geciteerde omschrijving is 

deze uit de zaak In re Smith137 waarbij ‘publiek gebruik’ omschreven wordt als “any use by a 

person other than the inventor who is under no limitation, restriction or obligation of secrecy to the 

inventor”.138 Deze definitie is echter onvolledig, aangezien ook het publiek gebruik door de 

uitvinder zelf onder de toepassing van art. 102(b) U.S.C. 35 valt.139 

 

3.1.2. The on sale bar: de uitvinding werd reeds verkocht in de V.S. 

 

 Wanneer een uitvinding reeds werd verkocht in de V.S. meer dan één jaar voor de datum van 

indiening van de octrooiaanvraag, dan verliest die uitvinder het recht op een octrooi. Onder de 

term ‘verkocht’ moet ook het aanbod tot verkopen begrepen worden, ongeacht of dit aanbod al 

dan niet wordt aanvaard.140  

 

Aangezien de totstandkoming van een uitvinding meestal een werk van lange adem is en men 

dus niet van de ene op de andere dag over een uitvinding beschikt, heerste er onenigheid in de 

rechtspraak wanneer een uitvinder over een uitvinding beschikt die kan worden verkocht in de 

betekenis van  art. 102(b) U.S.C. 35. Met andere woorden wanneer is een creatie voldoende 

ontwikkeld zodat er sprake kan zijn van een uitvinding in de zin van dit artikel?141 
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De ultieme test werd ingevoerd door de rechtspraak van het Supreme Court in de zaak Pfaff v. 

Wells Elec., Inc.142 . Deze test bestaat uit twee voorwaarden waaraan de verkoop of het aanbod 

tot verkopen moet voldoen, ten eerste moet de uitvinding het voorwerp uitmaken van een 

commercieel aanbod tot verkoop en ten tweede moet de uitvinding voldoende ontwikkeld zijn 

zodat een octrooi ervoor kan worden verkregen.143  

 

Inzake de eerste voorwaarde dient het begrip ‘commercieel aanbod’ te worden begrepen in de 

zin van het algemeen contractenrecht. Derhalve is er sprake van een ‘commercieel aanbod’ 

wanneer het aanbod definitief genoeg is zodat wanneer een andere partij het aanbod zou 

aanvaarden er een bindend contract zou ontstaan.144 

 

Inzake de tweede voorwaarde verduidelijkte het Hof dat hieraan op, ten minste, twee wijzen kan 

worden voldaan, namelijk door aan te tonen dat de uitvinding reeds was reduced to practice 

(RTP) of door aan te tonen dat de uitvinder reeds tekeningen of beschrijvingen van de uitvinding 

had gemaakt die een deskundige (PHOSITA) in staat zou stellen om de uitvinding te maken.145 

 

Indien een aanbod tot verkopen, dat plaatsvindt voor de critical date, m.a.w. meer dan één jaar 

voor de datum van indiening, aan deze voorwaarden voldoet, dan zal de uitvinder niet langer 

octrooibescherming verkrijgen voor zijn uitvinding.  

 

3.2. Art. 102 (c) U.S.C. 35 

 

Een uitvinder heeft recht op een octrooi tenzij: “he has abandoned the invention,”146 

 

Een uitvinder verliest het recht op een octrooi wanneer hij zijn uitvinding ‘verlaat’. De 

rechtspraak verduidelijkte dat er pas sprake kan zijn van verlating wanneer de uitvinder de 

intentie daartoe had en bijgevolg, dus de intentie had om zijn uitvinding naar het publiek 

domein over te dragen. Deze overdracht naar het publiek domein kan expliciet zijn, maar kan 

ook impliciet uit het handelen of het nalaten om te handelen van de uitvinder begrepen worden. 

De rechtspraak verduidelijkte wel dat een vertraging inzake het indienen van een 
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octrooiaanvraag op zichzelf onvoldoende bewijs is van een overdracht naar het publiek 

domein.147 

 

3.3. Art. 102 (d) U.S.C. 35 

 

Een uitvinder heeft recht op een octrooi tenzij: “the invention was first patented or caused to be 

patented, or was the subject of an inventor’s certificate, by the applicant or his legal 

representatives or assigns in a foreign country prior to the date of the application for patent in this 

country on an application for patent or inventor’s certificate filed more than twelve months before 

the filing of the application in the United States,”148 

 

Onder deze bepaling verliest de uitvinder het recht op een octrooi wanneer (i) hij, m.b.t. dezelfde 

uitvinding, een octrooiaanvraag indient bij het USPTO meer dan één jaar nadat hij een 

octrooiaanvraag had ingediend in een ander land  en (ii) die buitenlandse octrooiaanvraag reeds 

heeft geleid tot de verlening van een octrooi voor de datum van indiening van de Amerikaanse 

octrooiaanvraag.149 Deze bepaling zorgt er dus voor dat de uitvinder tijdig het Amerikaanse 

octrooisysteem betreedt, zo niet verliest hij zijn recht op octrooibescherming in de V.S.150  

 

AFDELING 4: VERGELIJKING MET EOV: (ABSOLUTE) NIEUWHEID 

 

Net als bij het USPTO zal een uitvinding bij het EOB getoetst worden aan de nieuwheidsvereiste,  

al verschilt de invulling van dit begrip toch wat van zijn Amerikaanse variant. De Europese regel 

is redelijk kort en kan worden terug gevonden in art. 54 (1) EOV: “Een uitvinding wordt als 

nieuw beschouwd indien zij geen deel uitmaakt van de stand van de techniek.” Daarnaast 

verduidelijkt art. 54 (2) EOV wat nu precies moet worden begrepen onder ‘de stand van de 

techniek’, die de tegenhanger is van het begrip ‘prior art’ in het Amerikaanse octrooisysteem. De 

definitie is zeer ruim en omvat nagenoeg alle informatie die voor het publiek toegankelijk was 

voor de datum van indiening, of indien van toepassing de prioriteitsdatum, van de 

octrooiaanvraag, ongeacht waar of op welke wijze deze informatie openbaar werd gemaakt. 

Aldus kunnen verschillende soorten informatie tot de stand van de techniek worden gerekend 
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zoals schriftelijke beschrijvingen in boeken, artikels of enige andere publicatie; mondelinge 

beschrijvingen tijdens een congres; beschrijvingen in een octrooiaanvraag die reeds was 

ingediend maar nog niet gepubliceerd, het gebruik van een uitvinding tijdens een demonstratie; 

de verkoop van een uitvinding; publicaties op het internet…. Een groot verschil met de 

Amerikaanse variant is dus dat onder het EOV geen verschil wordt gemaakt tussen lokale en 

buitenlandse informatie op voorwaarde dat deze informatie publiek toegankelijk was vóór de 

datum van indiening of de prioriteitsdatum van de octrooiaanvraag. Bovendien wordt onder het 

EOV ook geen onderscheid gemaakt naargelang de informatie afkomstig is van de 

uitvinder/aanvrager zelf of van een derde. Daarnaast dient ook het begrip ‘publiek toegankelijk’ 

ruim te worden opgevat. Het is op zich reeds voldoende dat één persoon de mogelijkheid had om 

kennis te nemen van de informatie voor de datum van indiening en dat deze persoon niet 

gebonden is aan een geheimhoudingsplicht. Bijgevolg is het dus niet vereist dat het publiek 

daadwerkelijk kennis heeft genomen van de informatie, de mogelijkheid volstaat.151 

 

Net als in de V.S. moet een gebrek aan nieuwheid worden aangetoond op basis van één enkele 

referentie die alle elementen van de uitvinding bevat. Onder het EOV geldt dus ook een strict 

identity rule. Verschillende referenties kunnen dus niet worden gecombineerd. Bovendien geldt 

ook onder het EOV een enablement voorwaarde waaraan een referentie dient te voldoen. Deze 

voorwaarde krijgt ook dezelfde identieke invulling als in het Amerikaanse octrooisysteem. Een 

deskundige moet in staat zijn om, op basis van de informatie die vervat ligt in de referentie, 

hetgeen beschreven wordt te kunnen maken zonder dat hij hiervoor buitensporig onderzoek 

dient te verrichten. Onder het EOV wordt deze voorwaarde ook vergeleken met deze die gesteld 

wordt voor de beschrijving van de uitvinding in de octrooiaanvraag.152 

 

Het grote verschil met het Amerikaanse octrooisysteem is dat onder het EOV er geen 

gelijkaardige zogenaamde grace period bestaat, mits twee kleine uitzonderingen. Daarom 

spreekt men ook wel van de absolute nieuwheidsvereiste onder het EOV. Een Amerikaanse 

uitvinder zal dus extra voorzichtig moeten zijn indien hij ook octrooibescherming wenst te 

verkrijgen in Europa. Want indien hij op enige wijze zijn uitvinding openbaar maakt in de V.S., 

dan zal dit niet leiden tot uitsluiting van octrooibescherming in de V.S., indien aan alle 

                                                 
151 B. DEVUYST, Handboek octrooien: een kort begrip voor juristen en wetenschappers, Brugge, Die Keure, 
2006, 38-42; F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht, Brugge, Vanden 
Broele, 2007, 197-199; R. HACON en J. PAGENBERG, Concise European patent law, Alphen aan den Rijn, 
Kluwer Law International, 2007, 37-39; EPO Guidelines C-IV-6.1. 
152 B. DEVUYST, Handboek octrooien: een kort begrip voor juristen en wetenschappers, Brugge, Die Keure, 
2006, 41-42; R. HACON en J. PAGENBERG, Concise European patent law, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law 
International, 2007, 41; EPO Guidelines C-IV-6.4. 
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voorwaarden is voldaan, maar zal hij wel het recht op octrooibescherming verliezen in Europa 

wegens gebrek aan nieuwheid. 

 

Zoals reeds vermeldt bestaan er twee situaties waarin toch een zogenaamde grace period wordt 

gegund aan de octrooihouder. Deze twee situaties worden vermeld in art. 55 EOV. Bij het 

onderzoek naar de nieuwheid van de uitvinding wordt bijgevolg geen rekening gehouden met 

openbaarmakingen die zes maanden voorafgaand aan de indiening van de Europese 

octrooiaanvraag, en dus niet de prioriteitsdatum, plaatsvonden indien zij het gevolg waren van 

ofwel een kennelijk misbruik ofwel doordat de uitvinding werd tentoongesteld op een officiële 

tentoonstelling of een internationaal erkende tentoonstelling. Inzake de situatie van kennelijk 

misbruik zal het meestal gaan om een derde die ter kwader trouw de uitvinding bekend maakt 

of zelf een octrooiaanvraag indient voor die uitvinding. In ieder geval is het wel vereist dat er in 

hoofde van de derde een intentie bestond om schade toe te brengen of dat hij behoorde te weten 

dat de bekendmaking schade kon veroorzaken. Deze twee situaties zijn de enige uitzondering op 

de absolute nieuwheidsvereiste, iedere andere openbaarmaking van de uitvinding zal dus leiden 

tot verlies van het recht op een octrooi.153 

 

HOOFDSTUK IV: NONOBVIOUSNESS 

 

AFDELING 1: ALGEMEEN 

 

Naast de nieuwheidvereiste wordt ook verwacht dat de uitvinding “nonobvious” is.  Dit houdt in 

dat men vereist dat de uitvinder nog net een stapje verder is gegaan met zijn uitvinding in 

vergelijking met de best gekende gelijkaardige uitvinding. In Europa verwijst men hiernaar door 

de vereiste van uitvinderswerkzaamheid of inventive step. Om te bepalen of de uitvinding 

nonobvious is zal men zich opnieuw baseren op de prior art en dit bekijken vanuit het standpunt 

van een deskundige. De uitvinding zal aanzien worden als nonobvious indien de uitvinding voor 

de deskundige niet op een voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de prior art.  Bijgevolg wil 

men dus vermijden dat een loutere verandering van kleur of afmeting octrooieerbaar zou zijn.154  

 

AFDELING 2: OORSPRONG: HOTCHKISS V. GREENWOOD155 
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2008, 150; B. DEVUYST, Handboek octrooien: een kort begrip voor juristen en wetenschappers, Brugge, Die 
Keure, 2006, 50 en 53. 
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De vereiste van nonobviousness werd pas in 1952 opgenomen in de wet, maar deze was reeds 

langer erkend in de praktijk en dit op basis van de befaamde Hotchkiss v. Greenwood uitspraak 

van het Supreme Court. Deze zaak betrof de geldigheid van een octrooi met betrekking tot een 

deurknop. De nieuwigheid bevond zich in het vervaardigen van de deurknop uit klei of 

porselein, terwijl voordien steeds hout of metaal werd gebruikt voor de vervaardiging. Maar 

deze stoffen leverden soms problemen op, hout kon worden scheef getrokken of kraken en 

metaal kon roesten. Door het vervangen van deze stoffen door klei of porselein had de uitvinder 

een aantrekkelijkere, minder dure en meer duurzame deurknop gecreëerd. Ondanks al deze 

voordelen die een belangrijke vooruitgang betekenden voor het vervaardigen van deurknoppen, 

werd het octrooi ongeldig verklaard door het hof. 156 Bij de analyse van de uitspraak zijn twee 

element van groot belang. 

 

2.1. “invention” 

 

Het louter vervangen van hout of metaal door klei of porselein werd door het hof  onvoldoende 

geacht om een octrooi waardig te zijn. De beslissende zin uit deze uitspraak luidde: “The 

difference is formal, and destitute of ingenuity or invention.”157 Met deze zin creëerde het hof de 

vage vereiste van “invention”, namelijk iets dat verder gaat dan de loutere nieuwheid van een 

uitvinding.  Maar aan een echte definitie waagden ze zich echter niet, het werd aan de lagere 

rechtbanken overgelaten om te bepalen welke uitvinding al dan niet voldeed aan deze 

voorwaarde. Deze ontwikkelden daarvoor verschillende tests en regels. Uiteindelijk zou deze 

praktijk zich gedurende honderd jaar verder ontwikkelen totdat deze vereiste werd vervangen 

door de term nonobviousness in art. 103 (a) U.S.C. 35. Daarna zou ook de Graham v. John Deere 

uitspraak door het Hof leiden tot uniforme richtlijnen om te bepalen of een uitvinding al dan niet 

aan deze vereiste beantwoordt.158 

 

2.2. “ordinary mechanic” 

 

Het Hof verklaarde in zijn uitspraak ook vanuit welk standpunt dit moest worden beoordeeld: 

“…by an ordinary mechanic acquainted with the business,…the improvement is the work of the 
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158 M.J. ADELMAN, G.P. KLANCNIK en R.R. RADER, Patent law in a nutshell, St. Paul (Minn.), West Publ. Co., 
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skillful mechanic, not that of the inventor.”159 Deze ‘ordinary mechanic’ is de voorloper van de 

huidige ‘person having ordinary skill’ in the art (PHOSITA).160  

 

AFDELING 3: OBVIOUS OF NONOBVIOUS? 

 

3.1. Art. 103 U.S.C. 35 

 

De codificatie van de vereiste van “invention” kwam er in 1952, hierbij werd de benaming wel 

veranderd naar de vereiste van “nonobviousness”.161 Het huidige art. 103 (a) U.S.C. 35 luidt: “A 

patent may not be obtained though the invention is not identically disclosed or described as set 

forth in section 102 of this title, if the differences between the subject matter sought to be patented 

and the prior art are such that the subject matter as a whole would have been obvious at the time 

the invention was made to a person having ordinary skill in the art to which said subject matter 

pertains. Patentability shall not be negatived by the manner in which the invention was made.”  

 

In tegenstelling tot de nieuwheidsvereiste die op zoek gaat naar gelijkenissen tussen de 

uitvinding en de prior art, gaat men op basis van de nonobviousness test juist op zoek naar de 

verschillen tussen deze beide. Belangrijk is dus ook om te bepalen wat onder prior art wordt 

begrepen ingeval van onderzoek naar nonobviousness. Aangezien de tekst van het artikel zelf 

geen definitie of opsomming geeft van dit begrip, is het opnieuw door verschillende 

ontwikkelingen in de rechtspraak dat er nu een duidelijke afbakening is. Als algemene regel 

geldt dat alle referenties die worden gebruikt als deel uitmakend van de stand van de techniek 

onder één van de categorieën aangegeven in art. 102 U.S.C. 35 moeten vallen. Alle categorieën 

hiervan komen dus in aanmerking bij de beoordeling.  Op deze regel bestaan twee 

uitzonderingen of filters. Ten eerste is het vereist dat het gaat om referenties die analoog zijn 

(analogous art). Hiermee wordt bedoeld dat het moet gaan om referenties die de PHOSITA ook 

redelijkerwijze zou hebben onderzocht om het probleem dat wordt beantwoord door de 

uitvinding op te lossen. Op basis van de rechtspraak wordt een referentie gezien als analoog als 

ze i. zich in hetzelfde vakgebied van de uitvinding bevindt of ii. relevant is met betrekking tot het 

oplossen van het probleem waarop de uitvinding een antwoord biedt (dit kunnen dus ook 

referenties uit een ander vakgebied betreffen). Ten tweede volgt uit art. 103 (c) U.S.C. 35 ook een 

beperking van de referentie die in aanmerking komen. De beperking geldt wel enkel met 

betrekking tot de categorieën (e), (f) en (g) van artikel 102. Referenties die hieronder vallen 
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zullen niet in aanmerking komen wanneer deze afkomstig zijn van hetzelfde onderzoeksteam 

(op basis van een zogenaamd joint research agreement).162  

Daarnaast werd wettelijk vastgelegd dat men de nonobviousness moet beoordelen op het 

moment dat de uitvinding werd gemaakt of gecreëerd. Dit is van belang om te vermijden dat 

hindsight zou leiden tot onfaire weigeringen van octrooieerbaarheid. Aangezien veel 

uitvindingen bestaan uit een nieuwe combinatie van oude elementen zou men bij de beoordeling 

kunnen beslissen dat de uitvinding obvious is, en dus niet in aanmerking komt voor een octrooi, 

doordat men nu reeds de uitvinding kent en deze combinatie dan achteraf vanzelfsprekend 

vindt.163  

 

Ook de regel dat men zich bij de beoordeling moet verplaatsen in de PHOSITA is van groot 

belang. Dit zorgt ervoor dat het onderzoek naar nonobviousness vanuit een objectief standpunt 

gebeurt. Het bepalen van de graad van deskundigheid van deze PHOSITA is belangrijk en zal 

afhangen van verschillende elementen zoals het educatieniveau van de gemiddelde werknemer 

in de sector, de complexiteit van de betrokken technologie, hoe snel innovatie zich voordoet 

binnen die sector of technologie,… Bijgevolg zal de graad van deskundigheid dus van geval tot 

geval variëren.164  

 

Ten laatste is het irrelevant op welke wijze men tot de uitvinding is gekomen. Hiermee wil men 

ervoor zorgen dat zowel de uitvindingen die voortvloeien uit een zogenaamd “eureka” moment 

als deze die zijn ontstaan  na het leveren van zware inspanningen en onderzoek in aanmerking 

komen voor een octrooi. Voordien vereiste de rechtspraak immers een “flash of genius”, bij 

gebrek hieraan werd de uitvinder het octrooi ontzegd. Door het opnemen van deze bepaling 

werd deze misvatting van de rechtspraak dan ook recht gezet.165  
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3.2. De Graham factoren 

 

De zaak Graham v. John Deere Co. 166 was een keerpunt in de beoordeling van nonobviousness. De 

inhoud van de zaak zelf is van minder belang, maar het is in deze zaak dat het Supreme Court een 

algemeen kader heeft gecreëerd voor de beoordeling ervan. Om te bepalen of een uitvinding al 

dan niet obvious is, zal afhangen van het onderzoek naar enkele feitelijke factoren.167  

 

3.2.1. Level of ordinary skill in the art 

 

Zoals we reeds hebben gezien zal dit afhangen van feitelijke omstandigheden zoals het 

educatieniveau van de gemiddelde werknemer in de sector, de complexiteit van de betrokken 

technologie,… 

 

3.2.2. Scope and content of the prior art 

 

Ook deze stap hebben we reeds besproken. Alle prior art die wordt vernoemd in art. 102 U.S.C. 

35 kan dus worden gebruikt bij het onderzoek, rekening houdend met de twee filter bepalingen, 

analogous art en art. 103 (c) U.S.C. 35. 

 

3.2.3. Differences between the claimed invention and the prior art 

 

Deze vraag vormt het eigenlijke onderzoek naar de nonobviousness van een uitvinding. Er 

moeten dus duidelijke identificeerbare verschillen zijn tussen de prior art en de uitvinding. Bij 

gebrek hieraan zal de uitvinding op basis van art. 103 U.S.C. 35 het recht op een octrooi worden 

ontzegd. 168 Een belangrijk element die uit de tekst van artikel naar voor komt, is het feit dat de 

uitvinding in zijn geheel moet onderworpen worden aan de nonobviousness test. Deze regel is 

van belang opdat nieuwe combinaties van oude elementen, die op zichzelf reeds waren gekend 

of terug te vinden zijn in de stand van de techniek, in aanmerking zouden kunnen komen voor 

een octrooi. (M.a.w. mag men de uitvinding niet zomaar in stukjes uit elkaar halen en dan 

aantonen dat elk stukje op zichzelf obvious is.) Dit is voornamelijk van groot belang voor de 

farmaceutische sector.169  
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3.2.4. Secondary considerations 

 

Deze zogenaamde objectieve criteria focussen zich meer op de impact van de uitvinding op de 

economische markt.  Alhoewel in een nonobviousness analyse deze elementen pas op het einde 

zullen worden onderzocht, mogen deze niet worden onderschat, zij kunnen derhalve de 

doorslag geven bij het maken van een besluit of een uitvinding al dan niet nonobvious is.170 

Meestal zal een onderzoeker bij het USPTO zich beperken tot de eerste drie factoren om op basis 

van dat resultaat een beslissing te nemen inzake de octrooieerbaarheid van een uitvinding, 

daarna zal het aan de aanvrager zijn om voldoende bewijzen, namelijk objectieve aanwijzingen, 

voor te leggen die dan door de onderzoeker al dan niet worden aanvaard.171 Er bestaan 

verschillende elementen die veelvuldig worden aangehaald.  

 

Een eerste element is dat van commercieel succes. De uitvinder roept dit in om aan te tonen dat 

als zijn uitvinding obvious is, waarom heeft dan geen enkele andere persoon de uitvinding 

gecreëerd rekening houdend met de grote vraag op de markt ernaar. Hieruit leidt men dan af dat 

anderen het waarschijnlijk wel hebben geprobeerd, maar dat ze hierin niet zijn geslaagd, 

bijgevolg is de uitvinding nonobvious.  Maar bij het inroepen van dit element zal men wel een 

oorzakelijk verband moeten aantonen tussen het commercieel succes en de technische 

verwezenlijkingen van de uitvinding, want commercieel succes kan natuurlijk ook het gevolg 

zijn van goeie reclame of agressieve marketing.172  

 

Een tweede element is de lang gevoelde nood aan de uitvinding en de mislukking van anderen. 

Maar opnieuw is ook hier een oorzakelijk verband vereist. Een uitvinding kan namelijk ook haar 

eigen markt creëren en is dan niet langer een antwoord op die lang aangevoelde nood, maar 

creëert de nood eraan zelf. Daarnaast kan de mislukking van anderen ook te wijten zijn aan een 

beperkt kennis van de prior art, maar dit bewijst natuurlijk niet de nonobviousness van de 

uitvinding.173 
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Een derde element is het bewijs dat anderen, meestal concurrenten, de uitvinding hebben 

gekopieerd.174  

 

Een vierde element is het bewijs van vele licenties die door de uitvinder werden toegestaan. Het 

toont aan dat de sector de uitvinding respecteert en het octrooi als geldig beschouwt. Maar 

opnieuw dient ook hier een oorzakelijk verband te worden aangetoond, het bestaan van de vele 

licenties kan ook een gevolg zijn van het feit dat men liever een licentie aangaat dan dat men de 

hoge kosten van een rechtsprocedure draagt, ook al heeft men bewijs dat de uitvinding obvious 

is.175 

 

3.3. TSM-test (Teaching, Suggesting and Motivating) 

 

3.3.1. Algemeen 

 

In tegenstelling tot de nieuwheidsvereiste wordt bij het aantonen van de obviousness van een 

uitvinding vaak gebruik gemaakt van verschillende referenties die elk een deel van de uitvinding 

bevatten. Dit is op zich toegelaten maar dan moet men wel aantonen dat die verschillende 

referenties een suggestie of motivatie bevatten om ze te combineren.  Dit wordt de TSM-test 

genoemd.176  

 

Niettegenstaande het creëren van een algemeen kader voor de beoordeling van nonobviousness, 

bleef de concrete uitwerking ervan nog steeds vrij vaag. Daarom ontwikkelden de lagere 

rechtbanken een soort van test om hen te helpen bij de beoordeling. De TSM-test zoekt naar 

aanwijzingen in de referenties die een motivatie of suggestie uitdrukken waardoor de PHOSITA 

vanzelfsprekend de verschillende referenties gecombineerd zou hebben die dan uiteindelijk tot 

de uitvinding zouden hebben geleid. Indien dergelijke aanwijzingen gevonden worden dan kan 

men besluiten dat de uitvinding obvious is en dus niet in aanmerking komt voor een octrooi. 177 

Het bewijs van motivatie of suggestie kan in drie verschillende vormen voorkomen: (i) het 

probleem dat door de uitvinding wordt opgelost kan op zichzelf reeds een suggestie aangeven 

tot combinatie van bepaalde technieken, (ii) de betrokken referenties kunnen een uitdrukkelijk 
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of indirecte suggestie of motivatie bevatten tot combineren van bepaalde technieken en (iii) de 

algemene kennis van een deskundige kan een suggestie of motivatie tot combineren bevatten. 

Met betrekking tot deze laatste heeft de rechtspraak  wel opgemerkt dat men deze niet te pas en 

te onpas mag gebruiken, men moet effectief aantonen welke concrete principes of kennis de 

suggestie of motivatie bevatten.178 Daarnaast kan een referentie ook een teaching away 

aanwijzing bevatten, hiermee bedoelt men een aanwijzing die de uitvinder juist ontmoedigt om 

de combinatie die hij heeft gemaakt te proberen. Dit kan dus een argument zijn voor de 

nonobviousness van de uitvinding.179 

 

3.3.2. KSR Int’l Co. v. Teleflex, Inc.180 

 

In 2007 gaf een op het eerste zicht eenvoudige zaak aanleiding tot een heleboel controverse. Het 

Supreme Court bekritiseerde in zijn uitspraak de reeds lange tijd aanvaarde TSM-test.  Ze 

verweet de lagere rechtbanken van een veel te strenge toepassing van deze regel, waardoor 

teveel voor de hand liggende uitvindingen toch een octrooi hadden verkregen wegens gebrek 

aan een duidelijk aanwezige motivatie of suggestie in de referenties, en verklaarde dat deze niet 

langer verplicht moest worden toegepast, maar dat ze eerder bijkomstig  was in de beoordeling 

van de vereiste van nonobviousness. De test kon nog steeds een rol spelen bij de beoordeling, 

maar moest dan wel flexibeler worden toegepast.181 Hierdoor werd ook een wijziging 

aangebracht aan de MPEP voor de onderzoekers bij het USPTO. Deze bevatten nu zeven 

voorbeeldargumenten, zogenaamde rationales, op basis waarvan een onderzoeker een octrooi 

kan weigeren wegens gebrek aan nonobviousness.182 Ook de TSM-test is hierin opgenomen, maar 

in een ruimere bewoording omschreven dan zoals deze voordien werd toepast.183  

 

AFDELING 4: VERGELIJKING MET EOV: UITVINDERSWERKZAAMHEID 

 

Een uitvinding wordt geacht op uitvinderswerkzaamheid te berusten indien zij voor een 

deskundige op een niet voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek. De 

                                                 
178 M.J. ADELMAN, G.P. KLANCNIK en R.R. RADER, Patent law in a nutshell, St. Paul (Minn.), West Publ. Co., 
2008, 164-166; S.W. HALPERN, G.A. NARD en K.L. PORT, Fundamentals of United States intellectual 

property law: copyright, patent, trademark, Alphen aan den Rijn, Kluwer law international, 2007, 237. 
179 J. M. MUELLER, An introduction to patent law, New York, Aspen, 2006, 192. 
180 KSR Int’l Co. v. Teleflex, Inc., 550 U.S. 398 (2007). 
181 T. BRODY, “Obviousness in Patents following the U.S. Supreme Court’s decision, KSR International Co. v. 
Teleflex, Inc.”, Pat. & Trademark Off. Soc’y 2010, 27-29. 
182 MPEP §2143. 
183 C.K. DORSEY, “Isn’t it obvious? How the USPTO has changed its evaluation of patent applications in 
response to the KSR decision.”, Intellectual Property & Technology Law Journal, 2008, 12-13. 
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stand van de techniek verkrijgt hier dezelfde betekenis als in art. 54 (2) EOV, met uitzondering 

van de later gepubliceerde octrooiaanvragen van art. 54 (3) EOV.184 

 

Het begrip uitvinderswerkzaamheid vertoont veel gelijkenissen met de nonobviousness vereiste 

in het Amerikaanse octrooirecht. Men gaat opnieuw uit van de stand van de techniek zoals deze 

wordt gebruikt voor het onderzoek naar de nieuwheidsvereiste. Het begrip deskundige kan dan 

weer vergeleken worden met de Amerikaanse PHOSITA. Daarnaast poogt men in beide 

rechtssystemen het onderzoek op een zo objectief mogelijke wijze te voeren door middel van het 

uitvaardigen van richtlijnen inzake de beoordeling en net hier ligt het verschil tussen beide. In 

de V.S. maakt men gebruik van de Graham factors, terwijl men onder het EOV spreekt van de 

zogenaamde problem & solution approach.185 

 

Deze bestaat uit drie grote stappen: (i) de ‘closest prior art’ vaststellen, (ii) bepalen wat het 

objectieve technische probleem is dat moet worden opgelost en (iii) nagaan of de uitvinding 

voor een deskundige al dan niet op een voor de hand liggende wijze voortvloeit uit (i) en (ii).186  

  

De closest prior art bestaat uit een document m.b.t. een voorwerp die uit hetzelfde vakgebied 

komt als de uitvinding of die een gelijkaardige functie heeft als de uitvinding en die de meest 

relevante technische elementen met de uitvinding gemeen heeft. Het objectieve technische 

probleem is dit die wordt opgelost door de uitvinding. Daarna volgt de laatste stap die ook wel 

de could/would test genoemd wordt. Men zal onderzoeken of het voor een deskundige voor de 

hand lag om, uitgaande van het technische probleem, de closest prior art aan te passen om tot de 

uitvinding te komen. Het is irrelevant of hij tot de uitvinding zou kunnen (could) komen, maar 

belangrijk is of dat hij dit zou (would) gedaan hebben op basis van de prior art en het technische 

probleem.187 

 

Net als in de V.S. moet de uitvinding in haar geheel worden beoordeeld om na te gaan of ze 

voldoende uitvinderswerkzaamheid bezit. Daarnaast is het ook onder het EOV mogelijk om 

verschillende referenties te combineren om aan te tonen dat er een gebrek is aan 

uitvinderswerkzaamheid, maar om hiervan gebruik te maken is het wel noodzakelijk dat het 

                                                 
184 Art. 56 EOV; B. DE VUYST, Handboek octrooien: een kort begrip voor juristen en wetenschappers, Brugge, 
Die Keure, 2006, 50; H. VANHEES, Basiswetteksten inzake het recht van de intellectuele eigendom, 
Antwerpen, Intersentia, 2008, 283. 
185 G. TRITTON en R. DAVIS, Intellectual property in Europe, Londen, Sweet & Maxwell, 2008, 99-100. 
186 G. TRITTON en R. DAVIS, Intellectual property in Europe, Londen, Sweet & Maxwell, 2008, 100; EPO 
Guidelines C-IV-11.5. 
187 B. DE VUYST, Handboek octrooien: een kort begrip voor juristen en wetenschappers, Brugge, Die Keure, 
2006, 51-52; G. TRITTON en R. DAVIS, Intellectual property in Europe, Londen, Sweet & Maxwell, 2008, 
100-101 en 103; EPO Guidelines C-IV-11.5. 
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voor een deskundige vanzelfsprekend was om die betrokken referenties te combineren.188 Zo zal 

het combineren van een referentie met de algemene kennis van een deskundige mogelijk zijn, 

alsook wanneer de referenties duidelijk of impliciet naar elkaar verwijzen.189 We kunnen dit dus 

ook wat vergelijken met de TSM-test die in de V.S. wordt toegepast. 

 

Ten slotte wordt bij een onderzoek naar uitvinderswerkzaamheid door het EOB ook rekening 

gehouden met verschillende zogenaamde secondary indicators, vergelijkbaar met de 

Amerikaanse secondary considerations. 190 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
188 G. TRITTON en R. DAVIS, Intellectual property in Europe, Londen, Sweet & Maxwell, 2008, 105. 
189 EPO Guidelines C-IV-11.6. 
190 EPO Guidelines C-IV-11.10. 
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DEEL V: PROCEDURE VAN HET UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK 

OFFICE (USPTO) 

 

In dit deel wordt aandacht besteed aan de werking van het USPTO en de procedure die men 

dient te volgen voor het verkrijgen van een octrooi, daarbij horend de verschillende formele 

vereisten waaraan een aanvraag dient te voldoen. Op het einde wordt opnieuw een vergelijking 

gemaakt met de procedure voor het EOB en worden de belangrijkste verschillen toegelicht. 

 

HOOFDSTUK I: UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE (USPTO) 

 

Samen met een wijziging van de octrooiwet in 1836 werd het USPTO gecreëerd. Zij vormt een 

instantie die deel uitmaakt van het U.S. Department of Commerce. Het hoofdkwartier is gelegen in 

Alexandria, in de staat Virginia. Het USPTO is bevoegd voor zowel octrooien als handelsmerken. 

Met betrekking tot octrooien is het USPTO verantwoordelijk voor het onderzoek van de 

octrooiaanvragen en, indien aan de voorwaarden is voldaan, de verlening van octrooien. 

Daarnaast voorziet zij o.a. ook in de publicatie van octrooiaanvragen en octrooien en de 

registratie van overdrachten van octrooien.191  

 

HOOFDSTUK II: DE PROCEDURE: PATENT PROSECUTION 

 

Het verkrijgen van een octrooi is een werk van lange adem, meer zelfs, soms een werk van 

enkele jaren.192 Het aanvragen van een octrooi door middel van het indienen van een 

octrooiaanvraag en de daarop volgende interacties met het USPTO worden in de V.S. samengevat 

onder de noemer van patent prosecution.193 

 

AFDELING 1: DE OCTROOIAANVRAAG OF PATENT APPLICATION  

 

1.1. Soorten 

 

De procedure gaat van start door middel van het indienen van een octrooiaanvraag. Hierbij heeft 

men de keuze tussen een provisional application (voorlopige octrooiaanvraag) of een 

                                                 
191 http://www.uspto.gov/patents/resources/general_info_concerning_patents.pdf (consultatie 11 maart 
2011). 
192 In juli 2011 bedroeg het gemiddelde aantal maanden tussen het indienen van de octrooiaanvraag en de 
verlening van het octrooi bij het USPTO 33,5 maand. Zie: 
http://www.uspto.gov/dashboards/patents/main.dashxml (consultatie 25 juli 2011).  
193 J. M. MUELLER, An introduction to patent law, New York, Aspen, 2006, 37. 
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nonprovisional application  (niet-voorlopige octrooiaanvraag).194 De voorlopige octrooiaanvraag 

is een nieuwigheid sinds 1995, daarvoor konden enkel niet-voorlopige octrooiaanvragen 

worden ingediend. Daarnaast heeft men ook de mogelijkheid om continuing applications 

(voortgezette aanvragen) in te dienen. 195 

 

1.1.1. De voorlopige octrooiaanvraag 

 

De provisional application is zoals het woord zelf zegt een voorlopige, tijdelijke aanvraag die 

binnen de termijn van twaalf maanden dient te worden omgezet in een niet-voorlopige 

aanvraag, zo niet zal de aanvraag geacht “verlaten” te zijn door de aanvrager. Doordat zij slechts 

tijdelijk is, zijn de voorwaarden voor het bekomen ervan minder talrijk. De aanvraag moet een 

beschrijving (written description) van de uitvinding bevatten, met daarbij eventueel tekeningen 

in zo verre dit noodzakelijk is, maar conclusies (claims) zijn niet vereist. Daarnaast moet ook nog 

een indieningstaks betaald worden.196 Het grote voordeel van het indienen van een voorlopige 

aanvraag is het vaststellen van de datum van indiening. Indien de voorlopige aanvraag dus 

uiteindelijk wordt omgezet in een niet-voorlopige aanvraag, verkrijgt deze laatste de datum van 

indiening van de eerste, voorlopige aanvraag. Dit is van belang met betrekking tot het onderzoek 

van de materiële octrooivoorwaarden, meer bepaald met betrekking tot het onderzoek naar 

nieuwheid en uitvinderswerkzaamheid. Vermeldenswaardig hierbij is wel dat de twintigjarige 

termijn van de levensduur van een octrooi niet vanaf de datum van indiening van de voorlopige 

aanvraag begint te lopen. Het is pas vanaf de datum van indiening van de niet-voorlopige 

aanvraag dat de termijn van start gaat.197  

 

1.1.2. De niet-voorlopige octrooiaanvraag 

 

De nonprovisional application is de eigenlijke, volledige aanvraag voor een octrooi. Net als bij de 

voorlopige aanvraag is hier een beschrijving van de uitvinding vereist, opnieuw eventueel 

aangevuld met tekeningen indien dit noodzakelijk is, en er zal ook een indieningstaks 

verschuldigd zijn.198 Daarnaast moet ze ook tenminste één conclusie en een eed afgelegd door de 

                                                 
194 Art. 111 U.S.C. 35. 
195 J.M. MUELLER, An introduction to patent law, New York, Aspen, 2006, 38. 
196 Art. 111 (b) U.S.C. 35; R.A. MIGLIORINI, “Twelve years later: provisional patent application filing 
revisited”, J. Pat. & Trademark Off. Soc’y, 2007, 439-440. 
197 M.J. ADELMAN, G.P. KLANCNIK en R.R. RADER, Patent law in a nutshell, St. Paul (Minn.), West Publ. Co., 
2008, 26; J.M. MUELLER, An introduction to patent law, New York, Aspen, 2006, 39. 
198 Naast de indieningstaks (filling fee) zal bij het indienen van een niet-voorlopige aanvraag ook een 
opzoekingtaks (search fee) en een onderzoekstaks (examination fee) verschuldigd zijn zie: J.M. MUELLER, 
An introduction to patent law, New York, Aspen, 2006, 39; 
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uitvinder bevatten.199 In de eed verklaart de uitvinder dat hij de “originele en eerste uitvinder” is 

van de uitvinding waarvoor hij octrooi wenst te bekomen.200 Het is deze aanvraag die zal 

onderworpen worden aan een grondig onderzoek door het USPTO om na te gaan of de 

uitvinding voldoet aan alle formele en materiële voorwaarden die de wet stelt.201    

 

1.1.3. De voortgezette octrooiaanvragen  

 

De voortgezette octrooiaanvragen of continuation applications zijn een specifieke vorm van 

aanvragen die enkel mogelijk  zijn indien er reeds een eerdere niet-voorlopige aanvraag bestond 

met betrekking tot dezelfde uitvinding. Uitvinders zullen meestal gebruik maken van deze 

techniek wanneer er een finale weigering is geweest van enkele conclusies door de onderzoeker 

bij het USPTO. De uitvinder zal dan doorgaan met de aanvraag voor de niet geweigerde 

conclusies, maar zal tegelijkertijd pogen om nog steeds een toelating te krijgen voor de 

geweigerde conclusies.202 Om gebruik te maken van deze aanvragen is het noodzakelijk dat de 

voortgezette aanvraag minstens een deel van de beschrijving van de niet-voorlopige aanvraag 

bevat en moeten zij minstens één uitvinder gemeen hebben. Daarnaast moet zij worden 

ingediend terwijl de procedure met betrekking tot de niet-voorlopige aanvraag nog niet is 

beëindigd, m.a.w. de aanvraag mag dus niet verlaten zijn of reeds geresulteerd zijn in een 

octrooi. Vervolgens moet er expliciet naar deze niet-voorlopige aanvraag worden verwezen.203   

 

Er bestaan drie soorten voortgezette aanvragen. Ten eerste hebben we de continuation 

application, dit is een tweede aanvraag voor dezelfde uitvinding uit de eerste aanvraag, namelijk 

de niet-voorlopige aanvraag, en die wordt ingediend tijdens de levensduur van de eerste 

aanvraag. De beschrijving is identiek aan die van de eerste aanvraag en voegt daar geen nieuwe 

elementen aan toe. Ook de conclusies zijn identiek aan de eerste aanvraag, maar de omvang 

ervan kan wel variëren. Ten tweede is er de continuation-in-part application (CIP), dit is een 

tweede aanvraag ingediend tijdens de levensduur van de eerste aanvraag. Zij bevat ofwel een 

identieke beschrijving van de eerste aanvraag ofwel een substantieel deel ervan. Daarbij zal deze 

tweede aanvraag ook nieuwe elementen hieraan toevoegen. Ten derde hebben we de divisional 

                                                                                                                                                         
http://www.uspto.gov/web/offices/ac/qs/ope/fee2009september15.htm#patapp (consultatie 25 juli 
2011). 
199 Art. 111 (a)  U.S.C. 35. 
200 Art. 115 U.S.C. 35. 
201 M.J. ADELMAN, G.P. KLANCNIK en R.R. RADER, Patent law in a nutshell, St. Paul (Minn.), West Publ. Co., 
2008, 26. 
202 J.M. MUELLER, An introduction to patent law, New York, Aspen, 2006, 43. 
203 M.J. ADELMAN, G.P. KLANCNIK en R.R. RADER, Patent law in a nutshell, St. Paul (Minn.), West Publ. Co., 
2008, 27-28; S.D. BARNETT, “The controversy surrounding continuing applications and requests for 
continued examination”, J. Marshall Rev. Intell. Prop. L., 2007-2008, 548. 



 68 

applications, dit is een tweede aanvraag voor een onafhankelijke en aparte uitvinding, maar 

afkomstig uit de eerste aanvraag en ingediend tijdens de levensduur van de eerste aanvraag. De 

beschrijving en conclusies van de uitvinding zijn identiek aan deze uit de eerste aanvraag. Van 

deze laatste techniek wordt vaak gebruik gemaakt wanneer de eerste aanvraag eigenlijk twee 

onafhankelijke uitvinding bevat.204 Aangezien een octrooi enkel mogelijk is met betrekking tot 

één uitvinding, zal de uitvinder door de onderzoeker bij het USPTO gedwongen worden om een 

aparte aanvraag in te dienen voor één van beide, namelijk een divisional application.205  

 

Het grote voordeel van deze technieken is dat men de procedure voor het verkrijgen van een 

octrooi kan rekken, niettegenstaande dat er een finale weigering was, en dat men desondanks 

toch, ingevolge art. 120 U.S.C. 35, aanspraak kan maken op de datum van indiening van de 

eerste, niet-voorlopige aanvraag indien de conclusies  van de voortgezette aanvraag gesteund 

worden door de beschrijving van de eerste aanvraag en indien deze voldeed aan de 

voorwaarden van artikel 112 §1. Conclusies met betrekking tot nieuwe elementen zullen hierop 

echter geen aanspraak kunnen maken en zullen dus beoordeeld worden op basis van de datum 

van indiening van de voortgezette aanvraag.206 Met oog op het onderzoek naar nieuwheid en 

uitvinderswerkzaamheid zal deze kwestie dus van groot belang zijn, aangezien de technologie 

niet stil staat en het dus goed mogelijk is dat een concurrent in de periode tussen de eerste 

aanvraag en de voortgezette aanvraag reeds een niet-voorlopige aanvraag kan hebben ingediend 

met betrekking tot dezelfde uitvinding.  

 

1.2. Inhoud van de octrooiaanvraag 

 

1.2.1. Algemeen 

 

De belangrijkste onderdelen in een octrooiaanvraag zijn de beschrijving (written description) en 

de conclusies (claims) die samen de specification vormen. Daarnaast bevat de octrooiaanvraag 

nog verschillende andere onderdelen zoals een samenvatting van de uitvinding, tekeningen, een 

eed,…207 

 

                                                 
204 Art. 121 U.S.C. 35. 
205 M.J. ADELMAN, G.P. KLANCNIK en R.R. RADER, Patent law in a nutshell, St. Paul (Minn.), West Publ. Co., 
2008, 28; S.D. BARNETT, “The controversy surrounding continuing applications and requests for 
continued examination”, J. Marshall Rev. Intell. Prop. L., 2007-2008, 548-549; J. M. MUELLER, An 

introduction to patent law, New York, Aspen, 2006, 45. 
206 J. M. MUELLER, An introduction to patent law, New York, Aspen, 2006, 46. 
207 S.W. HALPERN, G.A. NARD en K.L. PORT, Fundamentals of United States intellectual property law: 

copyright, patent, trademark, Alphen aan den Rijn, Kluwer law international, 2007, 248-250. 
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1.2.2. Formele vereisten 

 

Naast de materiële voorwaarden waaraan de uitvinding moet voldoen, bestaan er ook formele 

voorwaarden waaraan de octrooiaanvraag moet voldoen. Deze worden door de wet opgelegd in 

art. 112 U.S.C. 35. 

 

“The specification shall contain a written description of the invention, and of the manner and 

process of making and using it, in such full, clear, concise, and exact terms as to enable any person 

skilled in the art to which it pertains, or with which it is most nearly connected, to make and use the 

same, and shall set forth the best mode contemplated by the inventor of carrying out his invention. 

The specification shall conclude with one or more claims particularly pointing out and distinctly 

claiming the subject matter which the applicant regards as his invention.”  

 

A. De beschrijving: Disclosure requirements (art. 112 §1 U.S.C. 35) 

 

Dit deel handelt over de beschrijving of written description  van de uitvinding die bij de aanvraag 

moet worden gevoegd. Deze beschrijving moet aan welbepaalde voorwaarden voldoen, zo niet 

zal de aanvraag geweigerd worden ondanks het feit dat de uitvinding wel degelijk nieuw, nuttig 

en nonobviouss is.208  

 

Het is uiteindelijk deze beschrijving die de kern vormt van de quid pro quo visie van het 

octrooisysteem.  De aanvrager moet zijn uitvinding voldoende openbaar maken door middel van 

de beschrijving om in ruil een tijdelijk monopolierecht op die uitvinding te verkrijgen.  Het is 

namelijk noodzakelijk dat de maatschappij na het verstrijken van de octrooitermijn effectief de 

uitvinding kan maken en gebruiken en daarnaast is het ook belangrijk dat reeds tijdens de 

octrooitermijn men op basis van de beschrijving van de uitvinding verder onderzoek kan 

verrichten.209  

 

De aanvraag moet aan deze voorwaarden voldoen op het moment dat de uitvinder deze indient. 

Zij kan niet worden verholpen door na het indienen nieuwe elementen, informatie of referenties 

toe te voegen. Er bestaat hierop zelfs een expliciet verbod.210 Om aan te tonen dat aan de 

verschillende voorwaarden is voldaan kan de aanvrager bij zijn aanvraag zogenaamde “essential 

material” toevoegen afkomstig uit andere bronnen dan de octrooiaanvraag zelf. Het gaat hier om 

                                                 
208 J.M. MUELLER, An introduction to patent law, New York, Aspen, 2006, 83-84. 
209 M. J. ADELMAN, G.P. KLANCNIK en R.R. RADER, Patent law in a nutshell, St. Paul (Minn.), West Publ. Co., 
2008, 189. 
210 Art. 132 U.S.C. 35. 
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verwijzingen naar een Amerikaans octrooi, een gepubliceerde Amerikaanse octrooiaanvraag en 

een hangende Amerikaanse octrooiaanvraag. Bijgevolg zijn publicaties die niet octrooi 

gerelateerd zijn en buitenlandse octrooien en octrooiaanvragen niet toegelaten.211   

 

I. ‘enablement’ 

 

Deze voorwaarde vereist dat de beschrijving, op het moment van indiening van de 

octrooiaanvraag, op zodanige wijze is opgesteld waardoor het voor een deskundige mogelijk is 

om de uitvinding te maken en te gebruiken en dit zonder het uitvoeren van undue 

experimentation, m.a.w. zonder buitensporig onderzoek te verrichten. Daarnaast moet  de 

omvang van de conclusies evenredig zijn aan die van de beschrijving.212 

 

Inzake het begrip ‘zonder buitensporig onderzoek’ volgt dat het uitvoeren van enig onderzoek 

door de deskundige niet fataal is voor de octrooiaanvraag, het is pas wanneer dit onderzoek 

buitensporig wordt dat er zich een probleem stelt. Om tot een beslissing te komen of 

onderzoeken al dan niet buitensporig zijn, zal men deze toetsen aan de zogenaamde wands 

factors, men zal ondermeer rekening houden met: de kwantiteit van onderzoek die noodzakelijk 

is, de hoeveelheid van de aanwezige instructies en adviezen, de aanwezigheid of afwezigheid van 

working examples, de aard van de uitvinding, de prior art, de gemiddelde bekwaamheid van 

personen in dezelfde sector, de voorspelbaarheid of onvoorspelbaarheid van die sector en de 

grootte van de conclusies. Wanneer rekening houdende met deze factoren men tot de beslissing 

komt dat de deskundige in staat zou zijn om de uitvinding te maken en te gebruiken dan is 

voldaan aan de enablement voorwaarde. Alhoewel de toepassing van deze factoren niet verplicht 

is, worden ze toch meestal gebruikt door zowel de onderzoekers bij het USPTO en door de 

rechtbanken.213 

 

Ten slotte vereist men dat de omvang van de conclusies evenredig is aan de omvang van de 

beschrijving, eenvoudiger gezegd, een uitvinder kan niet meer eisen, claimen, dan hetgeen hij 

beschrijft. 214  

                                                 
211 J.M. MUELLER, An introduction to patent law, New York, Aspen, 2006, 86-87. 
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2008, 200-202; C. MACDOUGAL, “The split over enablement and the written description: losing sight of 
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214 M.J. ADELMAN, G.P. KLANCNIK en R.R. RADER, Patent law in a nutshell, St. Paul (Minn.), West Publ. Co., 
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II. ‘best mode’ 

 

Deze voorwaarde vereist dat de uitvinder de door hem gekende, beste uitvoeringsvorm van zijn 

uitvinding in de beschrijving meedeelt. De achterliggende doelstelling van deze voorwaarde is 

om ervoor te zorgen dat de maatschappij, nadat het octrooi is vervallen, zich in een gelijke 

commerciële competitieve positie bevindt als de uitvinder zelf.215 Ze weerhoudt de uitvinder er 

dus van om waardevolle aspecten van zijn uitvinding geheim te houden.216  

 

Om na te gaan of aan deze voorwaarde is voldaan heeft de rechtspraak een dubbele test 

ontwikkeld. Deze bevat twee onderdelen, een subjectief en een objectief onderzoek.217  

 

Het subjectieve onderzoek 

 

Dit onderzoek gaat na of de uitvinder kennis had van een beste uitvoeringsvorm van de 

uitvinding op het moment van het indienen van de octrooiaanvraag. Dit onderzoek is dus 

gebaseerd op de subjectieve overtuigingen van de uitvinder zelf.218 Belangrijk hierbij is dat enkel 

de overtuigingen van de uitvinder zelf relevant zijn, er kan en mag dus ook geen rekening 

gehouden worden met de overtuigingen van personen waarmee hij samenwerkte, zijn 

advocaten of enige andere personen. Daarenboven worden de overtuigingen van de uitvinder 

ook beoordeeld op het moment van het indienen van de octrooiaanvraag, wanneer de uitvinder 

daarna nieuwe kennis vergaart waardoor hij tot een nog betere uitvoeringsvorm zou komen, 

dan is het niet noodzakelijk dat hij de beschrijving aanvult.219  

 

Het objectieve onderzoek 

 

Dit onderzoek gaat na of in de beschrijving de beste uitvoeringsvorm van de uitvinding werd 

opgenomen en dit op zodanige wijze dat een deskundige deze zou herkennen en deze zou 

kunnen maken en gebruiken zonder buitensporig onderzoek te moeten verrichten.220  Uit deze 

vereiste volgt echter niet dat de uitvinder verplicht is om expliciet in zijn beschrijving te 
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benadrukken wat de best uitvoeringsvorm is, het is m.a.w. niet verboden om de beste 

uitvoeringsvorm op te nemen in een lijst met andere, minder geprefereerde uitvoeringsvormen. 

Enige voorzichtigheid is hier wel op zijn plaats, men moet er namelijk op letten dat het opnemen 

van een dergelijke lijst er niet voor zorgt dat de beste uitvoeringsvorm uiteindelijk toch effectief 

verborgen blijft gehouden, indien dit geval is, is het nog steeds mogelijk dat aan de best mode 

voorwaarde niet zal zijn voldaan.221  

 

III. ‘written description’ 

 

In de Amerikaanse octrooitaal, wordt aan de term written description twee verschillende 

betekenissen gekoppeld.  Enerzijds verwijst deze term naar alle informatie die werd opgenomen 

in de octrooiaanvraag met uitzondering van de conclusies. Anderzijds verwijst ze ook naar een 

formele voorwaarde waaraan de beschrijving moet voldoen. 222 Het is deze laatste betekenis die 

we hier verder gaan bespreken. 

 

Deze voorwaarde vereist dat de uitvinder de uitvinding op zodanige wijze beschrijft zodat de 

deskundige redelijkerwijze kan besluiten dat de uitvinder in het bezit was van de uitvinding op 

het moment van het indienen van de octrooiaanvraag.223 Het belang van deze voorwaarde komt 

tot uitdrukking in het geval waarbij een uitvinder, na het indienen van een octrooiaanvraag, 

conclusies wijzigt of toevoegt aan de originele aanvraag of dit doet door middel van een 

voortgezette aanvraag. Om aanspraak te maken op de datum van indiening van de originele of 

eerste niet-voorlopige aanvraag moet de uitvinder bewijzen dat de elementen die worden 

opgenomen in de gewijzigde of nieuwe conclusies expliciet of impliciet gesteund worden door 

de originele beschrijving, m.a.w. de uitvinder moet aantonen dat hij reeds in het bezit was van 

deze elementen. Zonder deze voorwaarde zou bijvoorbeeld de uitvinder bij het indienen van een 

voortgezette aanvraag die nieuwe materie in de conclusies introduceert, en die dus eigenlijk niet 

het voordeel van de datum van indiening van de eerdere aanvraag zou mogen genieten, 

geconfronteerd worden met een minder omvangrijke prior art op basis waarvan nieuwheid en 

nonobviousness worden beoordeeld. 224  
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Om tot een beslissing te komen of een uitvinder al dan niet in het bezit was van de uitvinding op 

de datum van indiening van de octrooiaanvraag zal afhankelijk zijn van de feiten van de betwiste 

zaak in kwestie. Tekeningen op zich kunnen reeds volstaan om aan deze voorwaarde te 

voldoen.225  

 

B. Conclusies of claims: definiteness (art. 112 §2 U.S.C. 35) 

 

De conclusies of claims vormen een cruciaal onderdeel van iedere octrooiaanvraag aangezien zij 

de grenzen van de uitvinding afbakenen. De formulering van deze conclusie vereist dus een 

zekere mate van expertise en voorzichtigheid omdat zij van groot belang zijn bij het bepalen of 

er al dan niet een inbreuk werd gemaakt op het octrooi, m.a.w. bepalen zij dus ook de omvang 

van de bescherming die het octrooi zal bieden. Opnieuw komt ook hier de quid pro quo visie naar 

boven, de conclusies moeten het publiek duidelijk maken wat nu juist beschermd wordt door het 

octrooi en  wanneer er sprake zal zijn van een inbreuk op het octrooi.226  

 

Art. 112 §2 U.S.C. 35 vereist dat iedere octrooiaanvraag minstens één conclusie bevat, alhoewel 

de meeste octrooien in de praktijk meer dan één conclusie bevatten. Elke conclusie dient uit één 

zin te bestaan.227 

 

Daarnaast vermeldt de wet ook de voorwaarde waaraan deze conclusie dient te voldoen, dit is 

de zogenaamde ‘definiteness requirement’. Opdat voldaan zou zijn aan deze voorwaarde dient de 

conclusie de uitvinding duidelijk en nauwkeurig te omschrijven. De rechtspraak verduidelijkte 

verder dat dit dient te worden beoordeeld vanuit het standpunt van een deskundige, de 

PHOSITA. De conclusie moet de deskundige in staat stellen om de omvang van de uitvinding te 

begrijpen rekening houdend met de informatie opgenomen in de beschrijving. De beschrijving 

speelt dus ook hier een grote rol, aangezien bij de beoordeling van de conclusie steeds moet 

worden teruggegrepen naar de beschrijving. Wanneer een conclusie te vaag, onbepaald of 

onnauwkeurig is dan zal de onderzoeker de octrooiaanvraag afwijzen op grond van artikel 112 § 

2 U.S.C. 35. De vereiste mate van nauwkeurigheid en precisie zal afhangen van de omvang van de 

conclusies, de complexiteit van de uitvinding of het niveau van technische kennis die 
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noodzakelijk is om de uitvinding te begrijpen. Het blijft dus steeds een feitelijke kwestie die bij 

elke zaak individueel zal moeten worden beoordeeld.228  

 

AFDELING 2: HET ONDERZOEK VAN DE OCTROOIAANVRAAG 

 

2.1. Indienen van de octrooiaanvraag 

 

Bij het indienen van de octrooiaanvraag wordt deze door het Office of Initial Patent Examination 

eerst geclassificeerd onder een bepaalde technologische tak (bv. chemisch, elektrisch,…) en 

komt dan terecht bij de bevoegde Technology Center. Binnen zo’n Technology Center zal de 

aanvraag dan worden doorverwezen naar de bevoegde Working Group en nog verder naar de 

bevoegde Art Unit. Deze beschikt over verschillende individuele onderzoekers en de aanvraag 

zal door één van hen worden onderzocht. 229 

 

2.2. Het eigenlijke onderzoek van de octrooiaanvraag 

 

Het is de toegewezen onderzoeker die de aanvraag nauwkeurig zal bestuderen en beslissen of 

voldaan is aan alle formele en materiële voorwaarden die de wet stelt. In het algemeen zal de 

onderzoeker eerst nagaan of de aanvraag volledig genoeg is om een datum van indiening toe te 

kennen, m.a.w. hij zal nagaan of de aanvraag een beschrijving, ten minste één conclusie en, 

indien noodzakelijk, tekeningen bevat. Daarna zal hij de formele voorwaarden onderzoeken, 

namelijk enablement, best mode, written description en definiteness.  Vervolgens zal hij nagaan of 

de uitvinding binnen de octrooieerbare onderwerpen valt en of de uitvinding nuttig is. Ten slotte 

volgt zijn belangrijkste en moeilijkste taak, namelijk nagaan of de uitvinding nieuw en 

nonobviouss is, hiervoor zal hij de relevante prior art moeten onderzoeken.230  

 

2.2.1. Office Action 

 

Op basis van deze eerste analyse zal de onderzoeker beslissen dat ofwel de gehele aanvraag 

wordt toegelaten, wat meestal nooit zal gebeuren, ofwel enkele conclusies worden toegelaten en 
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anderen afwijzen, ofwel worden alle conclusies afgewezen. Daarnaast kan de onderzoeker ook 

bezwaren opwerpen i.v.m. onvolledigheden inzake de vorm van de beschrijving of tekeningen. 

Ingeval de aanvraag wordt toegelaten volgt er een Notice of Allowance, indien er bemerkingen 

zijn dan moet hiervan kennis worden gegeven aan de aanvrager door middel van een 

zogenaamde eerste Office Action.231 De onderzoeker dient hierin ook zijn motivatie voor de 

verschillende bemerkingen mee te delen.232 Hierbij dient te worden opgemerkt dat dit deel van 

de procedure reeds geruime tijd in beslag kan nemen. Meestal gaat er meer dan één jaar voorbij 

tussen de datum van indiening van de octrooiaanvraag en de eerste Office Action.233 

 

2.2.2. Antwoord van de aanvrager 

 

Na het ontvangen van een eerste Office Action beschikt de aanvrager over  zes maanden om een 

antwoord te geven. Ingeval hij nalaat dit te doen binnen de wettelijke termijn, dan wordt de 

aanvraag geacht verlaten te zijn. Het antwoord van de aanvrager zal meestal zowel argumenten 

bevatten om de bemerkingen van de onderzoeker te weerleggen als voorgestelde wijzigingen 

aan de conclusies. Het is ook mogelijk om de beschrijving te wijzigen op voorwaarde dat men 

geen nieuwe elementen hieraan toevoegt.234 Nieuwe elementen bestaan uit substantiële 

informatie die niet aanwezig was in de originele ingediende aanvraag. Uiteindelijk zal de 

aanvrager heel weinig kunnen wijzigen aan de beschrijving zonder dit verbod te schenden.235  

 

2.3. Octrooiverlening of Afwijzing van de aanvraag 

 

Nadat de onderzoeker het antwoord van de aanvrager heeft ontvangen, zal hij de 

octrooiaanvraag opnieuw bestuderen. Indien hij van mening is dat het antwoord zijn 

bemerkingen weerlegt, dan zal hij een Notice of Allowance afleveren. Indien hij echter meent dat 

de octrooiaanvraag nog steeds niet voldoet aan alle voorwaarden, dan zal een tweede Office 

Action volgen. Opnieuw heeft de onderzoeker hier de mogelijkheid om ofwel alle conclusies te af 

te wijzen ofwel enkele wel en enkele niet te af te wijzen. Daarnaast beschikt hij ook over de 
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mogelijkheid om deze tweede Office Action finaal te maken, een zogenaamde Final Office Action, 

tenzij hij nieuwe gronden aanvoert voor de afwijzing van bepaalde conclusies.236 

 

2.3.1. Notice of Allowance 

 

Indien de aanvrager een Notice of Allowance heeft ontvangen, moet hij binnen de drie maanden 

een issue fee of een taks voor de verlening van het octrooi betalen. Daarna zal het octrooi door 

het USPTO worden verleend, het is vanaf deze datum van verlening (issue date) dat de uitvinder 

zijn octrooi kan laten gelden ten aanzien van vermeende inbreukmakers.237  

 

2.3.2. Beroep instellen tegen beslissing van de onderzoeker 

 

Na de ontvangst van een Final Office Action staat de aanvrager  voor een moeilijke keuze. Hij kan 

beslissen om ofwel de octrooiaanvraag te verlaten (abandonment), ofwel een voortgezette 

aanvraag in te dienen m.b.t. de geweigerde conclusies, ofwel in beroep gaan tegen de beslissing 

van de onderzoeker bij de Board of Patent Appeals and Interferences (BPAI).238  

 

De aanvrager beschikt over maximaal zes maanden om beroep in te stellen vanaf de 

kennisgeving van de Final Office Action. Daarna zal aan de onderzoeker gevraagd worden om een 

Examiner’s Answer in te dienen. Vervolgens beschikt de aanvrager over één maand om hierop te 

antwoorden. De BPAI zal dan een oordelen vellen over de zaak, zij kan beslissen om de 

beslissing van de onderzoeker te vernietigen, waardoor de onderzoeker dan een Notice of 

Allowance zal moeten toekennen aan de aanvrager. Maar de BPAI kan ook de beslissing van de 

onderzoeker bevestigen. Opnieuw komt de aanvrager dan voor verschillende keuzes te staan, hij 

kan beslissen om ofwel de octrooiaanvraag te verlaten, ofwel een voortgezette aanvraag in te 

dienen, ofwel rechtstreeks beroep aantekenen tegen de beslissing van de BPAI bij de Court of 

Appeals for the Federal Circuit239,ofwel een burgerlijke vordering indienen voor het bekomen van 

een octrooi bij het District Court for the District of Colombia240.241 Deze laatste weg is wel duurder 
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en langer, maar heeft voor de aanvrager het voordeel dat hij nieuw bewijsmateriaal mag 

indienen, dit in tegenstelling tot het beroep bij de Court of Appeals of the Federal Circuit.242 

 

2.4. Publicatie van een hangende octrooiaanvraag 

 

Dankzij de American Inventors Protection Act (AIPA)243 van 1999 werd de laatste grote 

verandering in het Amerikaanse octrooisysteem verwezenlijkt.  Hierdoor werd de verplichte 

publicatie van octrooiaanvragen ingevoerd, voordien werden deze steeds geheim gehouden tot 

het moment waarop ze resulteerden in een octrooi. Nu worden alle niet-voorlopige 

octrooiaanvragen die werden ingediend op en na 29 november 2000 na het verstrijken van 

achttien maanden vanaf de vroegste datum van indiening automatisch gepubliceerd. De 

aanvrager kan deze publicatie enkel vermijden door bij het indienen van zijn octrooiaanvraag 

een verzoek hiertoe bij te voegen waarin hij aangeeft dat hij geen octrooiaanvraag m.b.t. 

dezelfde uitvinding zal indienen in enig andere land.244  

 

AFDELING 3: PROCEDURES NA DE VERLENING VAN HET OCTROOI  

 

3.1. Certificates of Correction 

 

Deze Certificates worden afgegeven omwille van een fout die bij het printen van het octrooi in de 

tekst is geslopen. Dit kan de schuld zijn van ofwel het USPTO245 ofwel van de aanvrager zelf246. In 

beide gevallen kan deze worden rechtgezet, maar indien het de schuld was van de aanvrager 

zelf, dan zal wel een extra vergoeding hiervoor moeten worden betaald. In het laatste geval zijn 

er ook een aantal voorwaarden vooraleer men hierop aanspraak kan maken. Ten eerste moet 

het gaan om een typografische fout of een kleine fout, in het algemeen moet het gaan om fouten 

die voor de hand liggen en die, in het licht van de beschrijving, tekeningen, etc., duidelijk dienen 

te worden gecorrigeerd. Daarnaast mogen ze niet van die aard zijn dat door de correctie er  zich 

naderhand substantiële wijzigingen voordoen aan het octrooi of de omvang van de conclusies, 

men mag m.a.w. dus ook geen nieuwe elementen introduceren. Ten tweede moet de fout ter 

goeder trouw zijn begaan en mag er dus geen misleidende intentie aanwezig zijn. Hierbij dient 
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wel te worden opgemerkt dat in beide gevallen de certificates of corrections geen retroactieve 

werking hebben. Ze zullen dus enkel kunnen worden ingeroepen in procedures die ontstaan na 

hun datum van uitgifte.247 

 

3.2. Reissue248 

 

Deze procedure geeft aan de octrooihouder de mogelijkheid om een onbedoelde fout recht te 

zetten. Deze procedure staat enkel open voor de octrooihouder zelf, het USPTO of derden 

kunnen deze dus niet instellen. De wet stelt dat het moet gaan om een fout waardoor het octrooi 

volledig of gedeeltelijk onwerkzaam of ongeldig is geworden. De correcties die een 

octrooihouder hiermee kan doorvoeren, kunnen van verschillende aard zijn. De MPEP stelt dat 

het meestal gaat om correcties m.b.t. (i) de omvang van de conclusies die ofwel te breed ofwel te 

eng zijn, (ii) onjuistheden in de beschrijving, (iii) de aanvrager heeft nagelaten of heeft op 

foutieve wijze aanspraak gemaakt op buitenlandse datum van voorrang en (iv) het nalaten of 

fout verwijzen naar een andere hangende octrooiaanvraag.249 Belangrijk hierbij is dat in de wet 

een verbod is ingevoerd om door middel van deze procedure nieuwe elementen te introduceren 

in het octrooi, men mag bijgevolg dus aanpassingen maken aan de conclusies door ze 

bijvoorbeeld te verbreden, maar dan moet men ervoor zorgen dat die aanpassingen gesteund 

worden door de originele beschrijving. Dus in het geval van het verbreden van de conclusies, 

moet het eigenlijk gaan om een situatie waarin de uitvinder minder had opgenomen in zijn 

conclusies, alhoewel hij  daar eigenlijk wel recht toe had, maar wegens het maken van een 

onbedoelde fout heeft hij dit niet gedaan.250 Daarnaast is het dus ook vereist dat de 

octrooihouder aantoont dat de fout onbedoeld of onvermijdelijk was en dat er geen misleidende 

intentie in zijn hoofde bestaat. Door het opstarten van de reissue procedure zullen opnieuw alle 

stappen moeten worden doorlopen die van toepassing zijn op een eerste niet-voorlopige 

aanvraag, inclusief het bijhorende heen en weer sturen van Office Actions en antwoorden.251 Na 

het doorlopen van de procedure en in het geval het USPTO de reissue goedkeurt, zal men een 
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reissued octrooi verkrijgen die geen retroactieve werking heeft en die zal vervallen op dezelfde 

dag als het originele octrooi. 252 

 

Door het instellen van deze procedure verkrijgt de octrooihouder dus de mogelijkheid om zijn 

conclusies te wijzigen. Indien de octrooihouder ervoor kiest om zijn conclusies te verbreden, kan 

dit soms schadelijke gevolgen hebben ten aanzien van derden. Daarom heeft de wet hier enkele 

beperkingen aan verbonden. Ten eerste dient een reissue procedure die dergelijke wijzigingen 

wenst aan te brengen aan een octrooi te worden ingesteld binnen de twee jaar na de datum van 

toekenning van dat octrooi. Dit in tegenstelling tot een reissue procedure die een vernauwing 

van de conclusies beoogt, dergelijke wijziging kan gedurende de gehele levensduur van een 

octrooi worden aangevraagd. Ten tweede zijn er ook zogenaamde intervening rights opgenomen 

in de wet ten voordele van derden die door de aangebrachte correcties aan het octrooi plots 

geconfronteerd worden met een situatie waarin ze het octrooi schenden, terwijl dit voorheen 

niet het geval was.253  Deze intervening rights kunnen worden onderverdeeld in twee soorten, 

enerzijds hebben we de absolute rechten die een toekomstige inbreukmaker toelaat om een 

inbreukmakende activiteit verder te zetten op voorwaarde dat hij met deze activiteit reeds was 

begonnen voor de datum van toekenning van het reissue octrooi, anderzijds hebben we de 

billijke rechten waarbij de rechtbanken de bevoegdheid krijgen om toelating te geven dat 

bepaalde inbreukmakende activiteiten worden verder gezet op voorwaarde dat de 

inbreukmaker reeds substantiële voorbereidingen had getroffen voor de datum van toekenning 

van het reissue octrooi. De absolute rechten worden dus automatisch toegekend zonder dat de 

toekomstige inbreukmaker zich dient te wenden tot de rechtbank, dit in tegenstelling tot de 

billijke rechten die steeds de tussenkomst van de rechtbank vereisen.254 

 

3.3. Reexamination 

 

3.3.1. “substantial new question of patentability” 

 

In tegenstelling tot de hierboven beschreven procedures heeft de reexamination procedure niks 

te maken met het corrigeren van een fout in het octrooi. Het is daarentegen een administratieve 

procedure waardoor het mogelijk wordt het octrooi voor een tweede maal te laten onderzoeken 

                                                 
252 Art. 252 U.S.C. 35; K. KORDZIK en H. EHRLICH, “Reissue Patent Applications”, Nanotechnology Law & 

Business, 2004, 288. 
253 M. J. ADELMAN, G.P. KLANCNIK en R.R. RADER, Patent law in a nutshell, St. Paul (Minn.), West Publ. Co., 
2008, 40; S.W. HALPERN, G.A. NARD en K.L. PORT, Fundamentals of United States intellectual property law: 

copyright, patent, trademark, Alphen aan den Rijn, Kluwer law international, 2007, 264. 
254 Art. 252 U.S.C. 35; M. J. ADELMAN, G.P. KLANCNIK en R.R. RADER, Patent law in a nutshell, St. Paul 
(Minn.), West Publ. Co., 2008, 41; MPEP §1460. 
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door het USPTO.255 Vooraleer dergelijke procedure kan worden opgestart is het noodzakelijk dat 

er sprake is van een nieuwe substantiële vraag naar de octrooieerbaarheid van tenminste één 

conclusie van een bepaald octrooi. Deze nieuwe vraag dient te worden gesteund op basis van 

octrooien en gedrukte publicaties die deel uitmaakten van de stand van de techniek gebruikt 

voor het onderzoek naar nieuwheid en nonobviousness onder respectievelijk art. 102 en 103 

U.S.C. 35 maar waarmee geen rekening werd gehouden bij het initiële onderzoek van de 

octrooiaanvraag of waarmee wel rekening werd gehouden, op voorwaarde dat deze nu op een 

andere manier worden geïnterpreteerd. Bijgevolg kan en mag er onder deze procedure geen 

rekening gehouden worden met andere elementen die de geldigheid van een conclusie in gevaar 

kunnen brengen zoals alle andere gronden in art. 102 U.S.C. 35 die niet steunen op een octrooi of 

gedrukte publicaties of op basis van art. 112 U.S.C. 35.256 Om te besluiten of er op basis van de 

verkregen informatie al dan niet sprake is van een nieuwe substantiële vraag naar 

octrooieerbaarheid zal van geval tot geval beoordeeld moeten worden. De wet voorziet geen 

criteria inzake de beoordeling ervan. De MPEP daarentegen voorziet wel enkele richtlijnen die 

kunnen worden gevolgd op basis van de rechtspraak.257  

 

Deze procedure kan zich in twee vormen voordoen, ofwel een ex parte procedure, ofwel een 

inter partes procedure. 

 

3.3.2. Ex Parte Reexamination258 

 

Elke persoon kan een verzoek indienen om een ex parte reexamination procedure op te starten, 

dit kan de octrooihouder zelf zijn, een derde of op eigen initiatief van het USPTO.259 De derde zal 

meestal een inbreukmaker zijn die als verdediging zal proberen aan te tonen dat de zogenaamde 

geschonden conclusies ongeldig zijn. Bij het verzoek dient eenieder aan te tonen op basis van 

welke octrooien of gedrukte publicaties zij zich beroepen en duidelijk verklaren waarom zij naar 

hun mening de ongeldigheid van bepaalde conclusies teweegbrengen. Na het indienen van het 

verzoek zal het octrooi en de specifieke conclusies opnieuw worden onderzocht door een 

onderzoeker bij het USPTO. Binnen een termijn van drie maanden dient een antwoord te volgen 

op het verzoek. De onderzoeker zal dus moeten beslissen of op basis van de verkregen 

                                                 
255 M. J. ADELMAN, G.P. KLANCNIK en R.R. RADER, Patent law in a nutshell, St. Paul (Minn.), West Publ. Co., 
2008, 43. 
256 J.S. BAUGHMAN, “Reexamining reexaminations: a fresh look at the ex parte and inter partes 
mechanisms for reviewing issued patents”, J. Pat. & Trademark Off. Soc’y, 2007, 350; MPEP §2216. 
257 MPEP §2242. 
258 Art. 301-307 U.S.C. 35. 
259 Uit cijfers gepubliceerd door het USPTO blijkt dat meer dan de helft van de verzoeken tot ex parte 
reexamination afkomstig zijn van derden, nl. 66 %.  
Zie http://www.uspto.gov/patents/stats/EP_quarterly_report_Dec_2010.pdf (consultatie 15 maart 2011). 
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informatie er sprake is van een nieuwe substantiële vraag naar de octrooieerbaarheid van één of 

meerdere conclusies. In bevestigend geval zal de ex parte procedure worden opgestart. Deze 

procedure verloopt nagenoeg gelijk aan een initieel onderzoek van een eerste niet-voorlopige 

aanvraag, met dus opnieuw Office Actions en antwoorden van de octrooihouder. De verzoeker, 

ingeval dit een derde was, komt na het indienen van het verzoek tot ex parte reexamination wel 

niet meer aan bod. Tijdens de procedure krijgt de octrooihouder ook de mogelijkheid om zijn 

conclusies te wijzigen en nieuwe conclusies op te nemen om tegemoet te komen aan de 

bezwaren die werden opgeworpen inzake de geldigheid ervan, maar dit op voorwaarde dat deze 

niet leiden tot een verbreding van de omvang van de conclusies of dat men geen nieuwe 

elementen in de conclusies opneemt.260 Wanneer de onderzoeker uiteindelijk beslist dat 

bepaalde originele, gewijzigde of nieuwe conclusies niet octrooieerbaar zijn, heeft de 

octrooihouder de mogelijkheid om beroep aan te tekenen tegen deze beslissing bij de BPAI, dit 

in tegenstelling tot de derde die over geen enkele beroepsmogelijkheden beschikt en ook niet 

kan deelnemen aan het beroep ingesteld door de octrooihouder.261 Voorts dient hier te worden 

opgemerkt dat derden ook hier over zogenaamde intervening rights beschikken net als bij de 

reissue procedure.262 

 

3.3.3. Inter Partes Reexamination263 

 

Het grote nadeel van de ex parte procedure was het feit dat de derde verzoeker geen enkele 

mogelijkheid had om eraan deel te nemen, na het indienen van het verzoek verliep de rest van 

de procedure enkel tussen de octrooihouder en het USPTO. Om tegemoet te komen aan deze 

kritiek werd de inter partes procedure in het leven geroepen.264 Deze kan enkel worden 

opgestart door een derde verzoeker met betrekking tot octrooien waarvan de aanvraag werd 

ingediend op of na 29 november 1999. De rest van de procedure verloopt nagenoeg op volledig 

dezelfde wijze als de ex parte procedure, met dezelfde voorwaarden en beperkingen en met 

dezelfde mogelijkheden voor de octrooihouder inzake het wijzigen of toevoegen van conclusies. 

De verschillen hebben allen betrekking op de meer uitgebreide mogelijkheden voor de derde om 

                                                 
260 J.S. BAUGHMAN, “Reexamining reexaminations: a fresh look at the ex parte and inter partes 
mechanisms for reviewing issued patents”, J. Pat. & Trademark Off. Soc’y, 2007, 352; G.H. GARDELLA en 
E.A. BERGER, “United States re-examination procedures: recent trends, strategies and impact on patent 
practice”, J. Marshall Rev. Intell. Prop. L. 2008-2009, 382-383. 
261 Art. 306 U.S.C. 35; MPEP §2273. 
262 M.J. ADELMAN, G.P. KLANCNIK en R.R. RADER, Patent law in a nutshell, St. Paul (Minn.), West Publ. Co., 
2008, 45. 
263 Art. 311-318 U.S.C. 35. 
264 M. J. ADELMAN, G.P. KLANCNIK en R.R. RADER, Patent law in a nutshell, St. Paul (Minn.), West Publ. Co., 
2008, 45. 
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deel te nemen aan de procedure.265 Ten eerste beschikt de derde over de mogelijkheid om 

binnen dertig dagen na het antwoord van de octrooihouder op een Office Action, schriftelijk 

commentaar te geven op dit antwoord of op de Office Action. Indien de octrooihouder 

daarentegen weigert om te antwoorden, dan verliest ook de derde zijn mogelijkheid om 

commentaar te geven. Ten tweede heeft de derde de mogelijkheid om zelf beroep aan te tekenen 

bij de BPAI of om deel te nemen aan het beroep ingesteld door de octrooihouder. 266 De inter 

partes procedure kan dus eigenlijk worden gezien als een alternatief voor het instellen van een 

burgerlijke vordering, maar met het verschil dat de inter partes procedure veel goedkoper en 

vlugger verloopt. Daarnaast wordt het octrooi ook beoordeeld door experts in tegenstelling tot 

een lekenjury in een burgerlijke procesvoering.267 De tegenhanger van al deze voordelen is de 

zogenaamde estoppel bepaling in art. 315 (c) U.S.C. 35. Dit houdt in dat de onsuccesvolle derde in 

een inter partes procedure het recht wordt ontzegd om opnieuw de geldigheid van bepaalde 

conclusies aan te vechten in een burgerlijke vordering op basis van dezelfde gronden die hij 

reeds had opgeworpen tijdens de inter partes procedure of op basis van gronden die hij toen had 

kunnen opwerpen.  Het instellen van een inter partes procedure mag dus niet licht worden 

opgevat aangezien het er uiteindelijk op neer komt dat de derde maar één kans heeft. Daarnaast 

moet wel worden opgemerkt dat de derde nog steeds de mogelijkheid heeft om toch een 

burgerlijke rechtsvordering in te stellen inzake de ongeldigheid van bepaalde conclusies indien 

hij dit steunt op andere gronden, nl. alle andere gronden van art. 102 U.S.C. 35 waarvoor een 

reexamination procedure niet kan worden ingesteld.268 Ten laatste moet ook hier worden 

opgemerkt dat er intervening rights voorzien zijn ter bescherming van derden. 

 

HOOFDSTUK III: VERGELIJKING MET DE PROCEDURE VAN HET EUROPEES 

OCTROOIBUREAU (EOB) 

 

AFDELING 1: HET EUROPEES OCTROOIBUREAU 

 

Het EOB werd opgericht bij de sluiting van het Europees Octrooiverdrag. Zij staat in voor de 

toekenning van octrooien en dit onder toezicht van de Raad van Bestuur. De vertegenwoordigers 

                                                 
265 J.S. BAUGHMAN, “Reexamining reexaminations: a fresh look at the ex parte and inter partes 
mechanisms for reviewing issued patents”, J. Pat. & Trademark Off. Soc’y, 2007, 352. 
266 Art. 314 (b)(2) U.S.C. 35; art. 315 U.S.C. 35;  J.S. BAUGHMAN, “Reexamining reexaminations: a fresh look 
at the ex parte and inter partes mechanisms for reviewing issued patents”, J. Pat. & Trademark Off. Soc’y, 
2007, 353. 
267 R. ABRAHAMSEN, “Patent reexaminations in the spotlight”, Managing Intell. Prop., 2008-2009, 30-31. 
268 J.S. BAUGHMAN, “Reexamining reexaminations: a fresh look at the ex parte and inter partes 
mechanisms for reviewing issued patents”, J. Pat. & Trademark Off. Soc’y, 2007, 353; G.H. GARDELLA en 
E.A. BERGER, “United States re-examination procedures: recent trends, strategies and impact on patent 
practice”, J. Marshall Rev. Intell. Prop. L., 2008-2009, 383-384. 
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van de verschillende lidstaten bij het EOV behoren tot deze Raad van Bestuur. De hoofdvestiging 

van het EOB bevindt zich in München, maar ze heeft ook een afdeling in Den Haag.269  Daarnaast 

zijn er ook kleinere afdelingen in Berlijn, Wenen en Brussel.270 Het EOB bestaat uit vijf divisies: 

de aanvraagafdeling, de afdeling nieuwheidsonderzoek, de onderzoeksafdeling, de 

oppositieafdeling en de juridische afdeling. Elk van deze afdelingen hebben betrekking op een 

bepaald onderdeel in de procedure tot verlening van een europees octrooi, met uitzondering van 

de juridische afdeling, deze staat in voor het bijhouden van rechtsvragen m.b.t. de interpretatie 

van het EOV, het Register van Europese octrooien en de lijst van octrooigemachtigden. 

Daarnaast maken ook de Kamer van Beroep en de Grote Kamer van Beroep onderdeel uit van 

het EOB. De eerste is verantwoordelijk voor het beroep die werd ingesteld tegen de beslissingen 

van de verschillende divisies. De laatste is verantwoordelijk voor het beantwoorden van 

rechtsvragen m.b.t. de interpretatie van het EOV.271  

 

AFDELING 2: DE PROCEDURE VOOR HET EOB 

 

Om de grote verschillen met de Amerikaanse octrooiverleningsprocedure toe te lichten, is het 

noodzakelijk dat we ook een algemeen beeld schetsten van de procedure voor het EOB. We 

zullen dus ook hier de verschillende stappen bespreken en telkens de nadruk leggen waar deze 

afwijkt van de Amerikaanse procedure.  

 

2.1. Octrooiaanvraag 

 

2.1.1. Soorten 

 

Net als iedere octrooiprocedure, gaat deze voor het EOB ook van start door middel van het 

indienen van een octrooiaanvraag, maar in tegenstelling tot de V.S. bestaat er onder het EOV 

geen onderscheid tussen een voorlopige of niet voorlopige aanvraag. Daarnaast is er bij ons ook 

geen sprake van zogenaamde voortgezette aanvragen, met uitzondering van de divisional 

application of afgesplitste aanvraag. Deze laatste is vergelijkbaar met de Amerikaanse variant. 

De aanvrager zal hierop beroep doen wanneer in de originele aanvraag bescherming wordt 

                                                 
269 G. TRITTON en R. DAVIS, Intellectual property in Europe, Londen, Sweet & Maxwell, 2008, 88. 
270 Hierbij dient te worden opgemerkt dat enkel in de afdeling in Berlijn men ook een octrooiaanvraag kan 
indienen. Dit is niet mogelijk in de afdelingen in Wenen of Brussel. Zie:http://www.epo.org/about-
us/office/history.html en EPO Guidelines A -II-1.1. 
271 Art. 15-22 EOV; F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht, Brugge, 
Vanden Broele, 2007, 207-211; G. TRITTON en R. DAVIS, Intellectual property in Europe, Londen, Sweet & 
Maxwell, 2008, 88-89. 
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gevraagd voor meer dan één uitvinding. Aangezien dit niet mogelijk is, zal de aanvrager 

genoodzaakt zijn om een divisional application in te dienen voor één van de uitvindingen.272  

 

2.1.2. Inhoud 

 

A. Algemeen 

 

De inhoud van een octrooivraag is ook vergelijkbaar met de Amerikaanse octrooiaanvraag met 

enkele kleine verschillen.  

 

De verschillende onderdelen van een octrooiaanvraag worden opgesomd in art. 78 EOV. Aldus 

moet de aanvraag de volgende informatie bevatten: een formeel verzoek tot verlening van een 

octrooi, een beschrijving van de uitvinding, één of meer conclusies, tekeningen en een abstract of 

uittreksel.273 Een onderscheid met de Amerikaanse octrooiaanvraag is dus voornamelijk het feit 

dat er een formeel verzoek tot verlening van een octrooi bij de aanvraag moet worden gevoegd. 

Daarnaast moet dit verzoek ook de aanduiding van ten minste één lidstaat bevatten, wat ook 

logisch is aangezien het EOV een regionaal verdrag is waarbij de octrooihouder op het einde van 

de rit nationale octrooien zal verkrijgen. Daarenboven moet het verzoek ook de nodige 

informatie bevatten inzake de identiteit van de aanvrager.274  

 

De aanvraag moet worden ingediend bij het EOB in München of in haar afdeling in Den Haag of 

Berlijn. De aanvraag dient ook te worden opgesteld in één van de drie officiële talen van het EOB, 

namelijk in het Engels, Frans of Duits. Enige voorzichtigheid is hier wel op zijn plaats, aangezien 

de gekozen taal zal worden gehanteerd doorheen de gehele verdere procedure. Hierbij dient ook 

wel te worden opgemerkt dat een inwoner van een lidstaat bij het EOV wel de mogelijkheid 

heeft om zijn aanvraag in de officiële taal van die lidstaat in te dienen, maar zelfs dan zal binnen 

de drie maanden na de indiening van de aanvraag toch een vertaling vereist zijn naar één van de 

officiële talen van het EOB.275 

 

 

 

                                                 
272 R. HACON en J. PAGENBERG, Concise European patent law, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law 
International, 2007, 27. 
273 Art. 78 EOV; F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht, Brugge, 
Vanden Broele, 2007, 207. 
274 G. TRITTON en R. DAVIS, Intellectual property in Europe, Londen, Sweet & Maxwell, 2008, 142. 
275 F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht, Brugge, Vanden Broele, 
2007, 207; G. TRITTON en R. DAVIS, Intellectual property in Europe, Londen, Sweet & Maxwell, 2008, 138. 
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B. Formele vereisten  

 

Op dit vlak wijkt het EOB toch wat af van haar Amerikaanse tegenhanger, het USPTO en dan 

voornamelijk met betrekking tot de voorwaarden die worden gesteld voor de beschrijving. De 

voorwaarde inzake de conclusies is wel nagenoeg gelijklopend. 

 

I. Beschrijving: ‘sufficient disclosure’ 

 

Het EOB stelt slechts één voorwaarde voorop waaraan de beschrijving dient te voldoen. Deze 

voorwaarde is terug te vinden in art. 83 EOV en is vergelijkbaar met de enablement voorwaarde. 

Bijgevolg geldt er voor het EOB  geen best mode of written description voorwaarde. 

 

Art. 83 EOV stelt dat de octrooiaanvraag de uitvinding op zodanige duidelijke en volledige 

manier dient te beschrijven zodat zij kan worden toegepast door een deskundige. Zoals reeds 

opgemerkt is de alhier gehanteerde deskundige vergelijkbaar met de PHOSITA of deskundige die 

wordt gehanteerd in het Amerikaanse octrooirecht.276 Ook dient net als in het Amerikaanse 

recht aan deze voorwaarde te worden voldaan op het moment van het indienen van de 

octrooiaanvraag bij het EOB.277 Daarnaast zal voor het EOB, net als bij het USPTO, niet aan deze 

voorwaarde voldaan zijn wanneer zij van de deskundige buitensporig onderzoek vereist 

vooraleer de uitvinding kan worden uitgevoerd, m.a.w. wanneer zij dus een undue burden oplegt 

aan de deskundige. Opnieuw geldt ook hier de regel dat enig onderzoek door de deskundige niet 

fataal is voor de octrooiaanvraag.278 

 

Net als in het USPTO leidt men uit deze voorwaarde ook af dat de omvang van de conclusies  

evenredig moet zijn aan de omvang van hetgeen beschreven wordt. Opnieuw kan men dus niet 

meer opnemen in zijn conclusies dan men beschrijft.279 

 

Ten slotte vereist deze voorwaarde ook dat de uitvinder ten minste één manier om de uitvinding 

uit te voeren opneemt in de beschrijving. We kunnen dit dus eigenlijk wat zien als de 

                                                 
276 R. HACON en J. PAGENBERG, Concise European patent law, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law 
International, 2007, 97. 
277 EPO Guidelines C–II-4.10. 
278 R. HACON en J. PAGENBERG, Concise European patent law, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law 
International, 2007, 98. 
279 R. HACON en J. PAGENBERG, Concise European patent law, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law 
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tegenhanger van de best mode voorwaarde in het Amerikaanse octrooirecht, maar hier wordt 

dus niet vereist dat de uitvinder de door hem gekende beste uitvoeringsvorm beschrijft.280  

 

II. Conclusies: duidelijke en beknopte omschrijving 

 

Net als in de V.S. moet de Europese octrooiaanvraag ten minste één conclusie bevatten. De 

voorwaarde waaraan deze conclusie dient te voldoen, kan worden teruggevonden in art. 84 EOV. 

Deze stelt dat de conclusie de uitvinding duidelijk en beknopt dient te omschrijven en zij moet 

steun vinden in de beschrijving. De richtlijnen voor de onderzoekers verduidelijken verder dat 

dit vanuit het standpunt van de deskundige dient te worden beoordeeld, hij dient de omvang van 

de uitvinding te kunnen afleiden uit de conclusies.281 Daarnaast moet de conclusie steun vinden 

in de beschrijving, hieruit volgt dat bij de beoordeling van de conclusies dus rekening moet 

worden gehouden met de beschrijving, maar daarenboven dient er voor elke conclusie een basis 

worden gevonden in de beschrijving. Dit komt dus neer op de regel die we reeds hebben gezien, 

men mag niet meer opnemen in zijn conclusies dan dat men beschrijft.282 In het algemeen 

kunnen we dus stellen dat de definiteness voorwaarde in de V.S. nagenoeg gelijk is aan de 

voorwaarde van een duidelijke en beknopte omschrijving in de EU.  

 

Inzake de vorm van de conclusies bestaat ook in de EU de mogelijkheid om onafhankelijke en 

afhankelijke conclusies op te nemen in de octrooiaanvraag. Ook de regel dat elke conclusie uit 

één zin mag bestaan, wordt in de EU gehandhaafd.283  

 

2.2. Onderzoek van de octrooiaanvraag 

 

De voorwaarden die worden onderzocht voor de toekenning van een octrooi en de te volgen 

procedure voor het EOB en USPTO vertonen veel gelijkenissen. Toch wijken de procedures op 

enkele cruciale punten van elkaar af, een reden hiervoor is dat de procedure voor het EOB, in 

tegenstelling tot deze voor het USPTO, grosso modo in twee grote fases wordt onderverdeeld. 

Ten eerste hebben we het voorafgaand onderzoek, waarin een nieuwheidsverslag wordt 

opgemaakt en ten tweede hebben we het onderzoek ten gronde, waar effectief de al dan niet 

                                                 
280 R. HACON en J. PAGENBERG, Concise European patent law, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law 
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octrooieerbaarheid van de aanvraag en de uitvinding zal worden nagaan. In het USPTO verlopen 

deze beide onderzoeken gelijktijdig.284 

  

2.2.1. Indienen van de octrooiaanvraag 

 

Zoals we reeds hebben opgemerkt heeft de uitvinder de mogelijkheid om zijn octrooiaanvraag 

bij verschillende instanties in te dienen. In het algemeen heeft hij de keuze tussen twee opties, 

ten eerste kan hij beslissen om deze rechtstreeks bij het EOB in te dienen, ofwel in München, in 

Den Haag of in Berlijn. Daarnaast kan hij er ook voor kiezen om zijn aanvraag in te dienen bij de 

bevoegde nationale octrooiadministratie van een lidstaat, die dan zijn aanvraag zal doorsturen 

naar het EOB.285 

 

Net als bij het USPTO zal bij het indienen van een octrooi een indieningstaks en een 

opzoekingstaks verschuldigd zijn. In tegenstelling tot het USPTO zal bij het EOB ook een taks 

verschuldigd zijn per aangeduide lidstaat waar de uitvinder bescherming wenst te krijgen.286 

 

2.2.2. Voorafgaand onderzoek 

 

De ingediende aanvraag zal terecht komen op de aanvraagafdeling van het EOB. Deze afdeling 

zal dan een formeel onderzoek uitvoeren die is vastgelegd in art. 90 en 91 EOV. Aldus zal zij 

onderzoeken of de aanvraag de nodige informatie bevat om een datum van indiening aan de 

aanvraag toe te kennen, zij zal ook nagaan of de verschuldigde taksen zijn betaald en in het geval 

een vertaling noodzakelijk was, of deze tijdig werd ingediend. Daarnaast zal zij ook nagaan of 

alle andere documenten, zoals het uittreksel, aanduiding van de uitvinder,… in de aanvraag 

werden opgenomen.287   

 

Net als in de V.S. is het vereist dat de octrooiaanvraag bepaalde documenten bevat vooraleer een 

datum van indiening kan worden toegekend. De opsomming  van deze documenten kan 

                                                 
284 OECD, OECD Patent statistics manual, 2009, 
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teruggevonden worden in rule 40 (1) van de Implementing Regulations288 bij het EOV. Aldus 

wordt vereist dat de aanvraag een indicatie bevat dat men een europees octrooi wenst te 

bekomen, daarnaast moet ze ook de nodige informatie bevatten waaruit de identiteit van de 

aanvrager kan worden afgeleid of op basis waarvan men de aanvrager kan contacteren en 

tenslotte moet de aanvraag ook ofwel een beschrijving bevatten, ofwel een verwijzing naar een 

eerdere octrooiaanvraag.289 

 

2.2.3. Het nieuwheidsonderzoek 

 

Nadat een datum van indiening werd toegekend aan de aanvraag, zal deze worden doorgestuurd 

naar de afdeling nieuwheidsonderzoek die een nieuwheidsverslag (European Search Report of 

ESR) zal opstellen op basis van de conclusies, rekening houdend met de beschrijving en de 

eventuele bijhorende tekeningen.290 Dit verslag zal verwijzingen bevatten naar referenties die 

nuttig zullen zijn voor de beoordeling van de octrooivoorwaarden nieuwheid en 

uitvinderswerkzaamheid, m.a.w. zal het nieuwheidsverslag de stand van de techniek bevatten 

die relevant zal zijn bij het onderzoek ten gronde van de aanvraag.291  

 

Voor octrooiaanvragen die werden ingediend op of na één juli 2005 stelt het EOB een European 

Extended Search Report (EESR) op. Dit verslag bestaat uit enerzijds het hierboven besproken 

gewone nieuwheidsverslag (ESR)en anderzijds wordt ook reeds een voorlopige opinie inzake de 

octrooieerbaarheid aan het verslag toegevoegd, men zal dus nagaan of de aanvraag en de 

uitvinding voldoen aan alle voorwaarden die het EOV stelt.292 De aanvrager is verplicht om 

binnen de gestelde termijn te antwoorden op de opinie vervat in het EESR, dit kan door middel 

van het indienen van wijzigingen aan de aanvraag of argumenten die de bezwaren van de 

onderzoeker dienen te weerleggen. Deze ingediende wijzigingen of argumenten zullen echter 

niet door de afdeling nieuwheidsonderzoek beoordeeld worden, maar wel door de 

onderzoeksafdeling op het moment dat de aanvraag bij hen terecht komt. Indien de aanvrager 

                                                 
288 Uitvoeringsreglement van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien  van 5 oktober 1973, 
http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/7bacb229e032863dc12577ec004ada98/$FIL
E/EPC_14th_edition.pdf (consultatie 20 maart 2011). Verwijzingen naar dit Uitvoeringsreglement in deze 
meesterproef zal als volgt gebeuren: rule … IR. 
289 R. HACON en J. PAGENBERG, Concise European patent law, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law 
International, 2007, 94. 
290 Art. 92 EOV. 
291 Rule 61 (1) IR; G. TRITTON en R. DAVIS, Intellectual property in Europe, Londen, Sweet & Maxwell, 
2008, 154-155; EPO Guidelines B-II-2. 
292 Rule 62 (1) IR; EPO Guidelines B-XII-1.1. 
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echter nalaat om te antwoorden op de opinie, zal de aanvraag als ingetrokken worden 

beschouwd.293 

 

Deze fase van de procedure voor het EOB is dus een fenomeen die vreemd is aan de procedure 

voor het USPTO. Het voordeel van dit nieuwheidsverslag en de bijhorende opninie, is dat het de 

aanvrager bij het EOB de mogelijkheid biedt om reeds in deze fase te beslissen om zijn aanvraag 

stop te zetten.294 Dit in tegenstelling tot de aanvrager bij het USPTO, die steeds de beslissing van 

het onderzoek ten gronde zal moeten afwachten. 

 

Net als in de V.S. wordt de hangende octrooiaanvraag na verloop van achttien maanden vanaf de 

vroegste datum van indiening gepubliceerd in het Europees Octrooiblad (European Patent 

Bulletin).295 Bij deze publicatie wordt ook het nieuwheidsverslag gevoegd, maar in het geval van 

een EESR, wordt de opinie niet openbaar gemaakt.296 In tegenstelling tot de V.S. bevat het EOV 

geen uitzonderingen op de publicatieregel. 

 

De publicatie sluit deze eerste fase van de procedure af. 

 

2.2.4. Het onderzoek ten gronde 

 

Voor dat het onderzoek ten gronde van start kan gaan, is het vereist dat de aanvrager formeel 

een verzoek indient tot onderzoek van de aanvraag en dit binnen een termijn van zes maanden 

na de publicatie van het nieuwheidsverslag.297 Daarnaast is het ook vereist dat de aanvrager de 

bijhorende onderzoekstaks betaald.298 Indien de aanvrager binnen de gestelde termijn geen 

dergelijk verzoek indient of nalaat de onderzoekstaks te betalen, dan zal het EOB ervan uitgaan 

dat de aanvrager heeft beslist om de procedure niet verder te zetten en zal de aanvraag geacht 

worden te zijn ingetrokken.299 Opnieuw vormt dit een afwijking van de procedure voor het 

                                                 
293 EPO Guidelines B-XII-9. 
294 R. HACON en J. PAGENBERG, Concise European patent law, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law 
International, 2007, 120. 
295 Art. 93 EOV; rule 70 IR; F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht, 
Brugge, Vanden Broele, 2007, 209. 
296 Rule 62 (2) IR; G. TRITTON en R. DAVIS, Intellectual property in Europe, Londen, Sweet & Maxwell, 
2008, 155 
297 Rule 70 (1) IR; G. TRITTON en R. DAVIS, Intellectual property in Europe, Londen, Sweet & Maxwell, 
2008, 156. 
298http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/E1E64D914A411ABEC12576DB004BA80A
/$File/schedule_of_fees_04_10.pdf (consultatie 21 maart 2011). 
299 Art. 94 (2) EOV; F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht, Brugge, 
Vanden Broele, 2007, 209. 
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USPTO, daar wordt namelijk automatisch een onderzoek ten gronde uitgevoerd, zonder dat de 

aanvrager hiervoor een formeel verzoek hoeft in te dienen. 

 

Wanneer de aanvrager een verzoek heeft ingediend, komt de aanvraag terecht bij de 

onderzoeksafdeling die zal nagaan of zowel de aanvraag als de uitvinding voldoen aan alle 

voorwaarden, zowel de materiële als formele voorwaarden, die het EOV stelt. Bij dit onderzoek 

zal ook het nieuwheidsverslag van groot belang zijn, aangezien dit verslag het uitgangspunt 

vormt voor het onderzoek naar nieuwheid en uitvinderswerkzaamheid. Deze fase van de 

procedure is dus zeker vergelijkbaar met het onderzoek dat wordt gevoerd in het USPTO. 

Daarnaast zal net als bij het USPTO ook hier een dialoog worden opgestart tussen de 

onderzoeker en de aanvrager, waarbij de aanvrager zal worden uitgenodigd om argumenten te 

produceren tegen de bezwaren van de onderzoeker of waarbij hij uitgenodigd wordt om 

wijzigingen aan te brengen aan de conclusies of de beschrijving.300 Ook dit is dus gelijkaardig aan 

de procedure voor het USPTO en daarenboven geldt ook bij het EOB een verbod om via 

wijzigingen van de conclusies of beschrijving nieuwe elementen te introduceren in de aanvraag 

die niet aanwezig was in de originele aanvraag.301 

 

2.2.5. Toekenning van het octrooi of afwijzing van de aanvraag 

 

Na afloop van het onderzoek en nadat de aanvrager de mogelijkheid heeft gekregen argumenten 

op te werpen of wijzigingen aan te brengen zal de onderzoeksafdeling beslissen om, ofwel het 

octrooi toe te kennen, ofwel de aanvraag af te wijzen. 

 

Toekenning van het octrooi 

 

In het geval een octrooi wordt toegekend, dient de aanvrager nog enkele formaliteiten te 

vervullen waaronder het goedkeuren van de definitieve tekst van het octrooi zoals deze werd 

voorgesteld door de onderzoeksafdeling, het betalen van verschillende taksen voor de 

toekenning en het afdrukken van het octrooi en het indienen van vertalingen van het octrooi in 

de twee andere officiële talen van het EOB.302 De beslissing tot verlening van een Europees 

                                                 
300 Art. 94 (3) EOV; rule 70 (2) IR; G. TRITTON en R. DAVIS, Intellectual property in Europe, Londen, Sweet 
& Maxwell, 2008, 157. 
301 Art. 123 (2) EOV; F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht, Brugge, 
Vanden Broele, 2007, 209. 
302 Rule 71 (3) IR; G. TRITTON en R. DAVIS, Intellectual property in Europe, Londen, Sweet & Maxwell, 
2008, 158. 
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octrooi wordt daarna van kracht op de datum van publicatie van deze beslissing in het Europees 

Octrooiblad. 303 

 

Aangezien het Europees octrooi een “bundel” vormt van nationale octrooien moet de aanvrager 

zich ervan bewust zijn dat hij eventueel nog formaliteiten zal moeten vervullen voordat de 

verschillende nationale octrooien uitwerking kunnen hebben in de respectievelijke lidstaten. 

Art. 65 (1) EOV bevat dan ook de mogelijkheid voor de lidstaten om een vertaling te eisen van 

het octrooi aan de octrooihouder in hun eigen officiële taal of een taal naar keuze. Nagenoeg alle 

lidstaten, met uitzondering van Luxemburg en Monaco, hebben van deze mogelijkheid gebruik 

gemaakt.304  

 

Deze vereiste vertalingen hebben steeds aanleiding gegeven tot discussie aangezien deze kosten 

hoog kunnen oplopen, zeker indien de octrooihouder een heleboel lidstaten heeft aangewezen. 

Omwille van deze vertalingskosten was het prijskaartje van een Europees octrooi veel hoger dan 

bijvoorbeeld een Amerikaans octrooi. Het is deze discussie die de aanleiding was voor het 

sluiten van het London-akkoord305 die tot doel had deze kostenpost te verminderen. Het 

akkoord trad in werking op 1 mei 2008. De lidstaten die zijn toegetreden tot dit akkoord 

verbinden zich ertoe volgend taalregime om te zetten in haar nationale wetgeving. Indien de 

lidstaat een officiële taal gemeenschappelijk heeft met één van de officiële talen van het EOB, 

dan zal zij geen verdere nationale vertalingsvereisten meer stellen vooraleer het octrooi 

uitwerking kan hebben op haar grondgebied. Indien de lidstaat echter geen officiële taal 

gemeenschappelijk heeft met het EOB dan moet de lidstaat één van de officiële talen van het EOB 

aanduiden waarin zij wenst dat het octrooi moet worden vertaald. Daarnaast hebben deze 

lidstaten de mogelijkheid om te eisen dat de conclusies, maar niet het gehele octrooi, dienen te 

worden vertaald in de officiële nationale taal. Het is duidelijk dat dit regime de octrooihouder 

een heleboel kosten zal besparen. Tot op heden zijn echter nog lang niet alle lidstaten 

toegetreden tot dit akkoord306.307 

 

                                                 
303 F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht, Brugge, Vanden Broele, 
2007, 209; G. TRITTON en R. DAVIS, Intellectual property in Europe, Londen, Sweet & Maxwell, 2008, 159. 
304 G. TRITTON en R. DAVIS, Intellectual property in Europe, Londen, Sweet & Maxwell, 2008, 159. 
305 Akkoord over de toepassing van artikel 65 van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien 
van 17 oktober 2000,                 
http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/7FD20618D28E9FBFC125743900678657/$Fi
le/London_Agreement.pdf (consultatie 13 mei 2011). 
306 Voor meer informatie omtrent de toegetreden lidstaten zie: http://www.epo.org/law-practice/legal-
texts/london-agreement/status.html (consultatie 13 mei 2011). 
307 B. DE VUYST, “London-akkoord maat patent nemen makkelijker”, Juristenkrant, 2008, 6; G. ROBERTS 
en J. PITCHFORD, “Europe: patent translations. Now you’re speaking my language!”, Managing Intell. Prop., 
2007, 59-60. 
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Afwijzing van de aanvraag en beroep tegen deze beslissing 

 

In het geval de aanvraag wordt afgewezen heeft de aanvrager de mogelijkheid om, binnen een 

termijn van twee maanden na kennisgeving van de beslissing door de onderzoeksafdeling, 

beroep tegen deze beslissing in te stellen bij de Kamer van Beroep bij het EOB. De Kamer van 

Beroep zal de aanvraag dan opnieuw onderzoeken. Indien de Kamer van oordeel is dat het 

beroep ontvankelijk is en gegrond dan zal zij de aanvraag terugsturen naar de bevoegde afdeling 

voor verder onderzoek, waarbij deze afdeling gebonden zal zijn door de uitspraak van de Kamer 

van Beroep. Indien de Kamer echter van oordeel is dat het beroep niet ontvankelijk is, dan 

eindigen hier de mogelijkheden voor de aanvrager om de beslissing tot afwijzing nog verder aan 

te vechten aangezien er geen beroep kan worden ingesteld tegen de beslissingen van de Kamer 

van Beroep.308 Op dit punt wijkt de procedure bij het EOB dus ook af van zijn Amerikaanse 

tegenhanger, aangezien daar wel nog beroep mogelijk is tegen een negatieve beslissing van de 

BPAI. 

 

2.3. Procedures na toekenning van het octrooi 

 

2.3.1. Correcties 

 

Net als in de V.S. bestaat er onder het EOV een mogelijkheid om bepaalde fouten in het octrooi 

recht te zetten. Dit kan betrekking hebben op taalkundige fouten, fouten tengevolge van het 

kopiëren of enige andere fouten in de tekst van het octrooi. Hierbij dient wel te worden 

opgemerkt dat wanneer het gaat om een correctie van de beschrijving, de conclusies of de 

tekening, het moet gaan om een voor de hand liggende fout waarvan het vanzelfsprekend is dat 

die moet worden aangepast. Daarnaast dient de octrooihouder zo vlug mogelijk kennis te geven 

aan het EOB van de fout zodat deze een waarschuwing inzake de fout kan toevoegen aan de 

publicatie van het octrooi. Ten slotte geldt ook hier het verbod om nieuwe materie te 

introduceren die niet aanwezig was in de originele aanvraag.309 

 

 

 

 

                                                 
308 Art. 108 en 111 EOV; G. TRITTON en R. DAVIS, Intellectual property in Europe, Londen, Sweet & 
Maxwell, 2008, 172-174; R. HACON en J. PAGENBERG, Concise European patent law, Alphen aan den Rijn, 
Kluwer Law International, 2007, 152. 
309 Rule 139 IR; G. TRITTON en R. DAVIS, Intellectual property in Europe, Londen, Sweet & Maxwell, 2008, 
178-179. 
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2.3.2. Oppositieprocedure 

 

Iedere derde kan binnen een termijn van negen maanden na de publicatie van de 

octrooiverlening een oppositieprocedure instellen bij de oppositieafdeling van het EOB.310 Deze 

procedure geeft dus aan iedere derde, de octrooihouder zelf niet inbegrepen, de mogelijkheid 

om binnen een bepaalde termijn bezwaren op te werpen tegen een volgens hen onterecht 

verleend octrooi. Het instellen van een oppositieprocedure is wel enkel mogelijk op basis van de 

gronden voorzien in art. 100 EOV:  

(i) het onderwerp van het octrooi is niet octrooieerbaar op grond van de art. 52 

tot 57 EOV; 

(ii) het octrooi bevat geen beschrijving die de uitvinding op voldoende duidelijke 

en volledige wijze beschrijft zodat deze door een deskundige kan worden 

toegepast; 

(iii) het onderwerp van het octrooi wordt niet gedekt door de inhoud van de 

octrooiaanvraag.311  

 

De eerste grond heeft dus betrekking op de materiële octrooivoorwaarden zoals octrooieerbaar 

onderwerp, nieuwheid, uitvinderswerkzaamheid en toepasbaar op het gebied van nijverheid. De 

tweede grond heeft betrekking op art. 83 EOV inzake sufficient disclosure. De derde grond heeft 

betrekking op het verbod van nieuwe elementen te introduceren die niet aanwezig was in de 

originele aanvraag vervat in art. 123 (2) EOV. 

 

Indien de oppositie ontvankelijk is, zal de oppositieafdeling het octrooi opnieuw onderzoeken in 

het licht van de opgeworpen gronden. Hierbij zal een dialoog worden opgestart tussen de 

onderzoeker, de octrooihouder en de derde. De octrooihouder kan desgevallend ook uitgenodigd 

worden door de onderzoeker om zijn beschrijving of zijn conclusies te wijzigen, in essentie te 

vernauwen, om tegemoet te komen aan de bezwaren van de derde.312 Eventuele wijzigingen 

kunnen echter nooit de omvang van de bescherming, die de conclusies van het octrooi bieden, 

verbreden.313 

 

                                                 
310 Art. 99 (1) EOV. 
311 Art. 100 EOV; F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht, Brugge, 
Vanden Broele, 2007, 210; G. TRITTON en R. DAVIS, Intellectual property in Europe, Londen, Sweet & 
Maxwell, 2008, 169; H. VANHEES, Basiswetteksten inzake het recht van de intellectuele eigendom, 
Antwerpen, Intersentia, 2008, 298. 
312 Art. 101 (1) EOV; rule 79-80 IR; G. TRITTON en R. DAVIS, Intellectual property in Europe, Londen, Sweet 
& Maxwell, 2008, 171; EPO Guidelines C-VI-4.2. 
313 Art. 123 (3) EOV; G. TRITTON en R. DAVIS, Intellectual property in Europe, Londen, Sweet & Maxwell, 
2008, 172; EPO Guidelines D-V-6.2. 
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Na het onderzoek kan de oppositieafdeling beslissen om ofwel het octrooi in stand te houden, 

ofwel het octrooi in een gewijzigde vorm, tengevolge van wijzigingen aangebracht door de 

octrooihouder tijdens de procedure, in stand te houden, ofwel kan ze beslissen om het octrooi te 

herroepen en dit met terugwerkende kracht. Belangrijk hierbij nog is dat een beslissing 

genomen door de oppositieafdeling gevolgen zal hebben in alle lidstaten die werden aangeduid 

in het europees octrooi. Daarnaast kunnen zowel de derde als de octrooihouder beroep instellen 

tegen beslissingen genomen door de oppositieafdeling bij de Kamer van Beroep.314 

 

De oppositieprocedure kan dus ietwat vergeleken worden met de inter partes reexamination 

procedure bij het USPTO. Beide procedures staan open voor iedere derde, de gronden waarop 

men zich kan beroepen zijn beperkt en de octrooihouder verkrijgt de mogelijkheid om zijn 

conclusies te wijzigen, maar mag de beschermingsomvang van zijn octrooi niet verbreden. Het 

grote verschil tussen beide is dat voor het instellen van de reexamination procedure er geen 

tijdslimiet is, dit in tegenstelling tot de oppositieprocedure die binnen een periode van negen 

maanden dient worden ingesteld. 

 

2.3.3. Vernauwen of herroepen van het octrooi door de octrooihouder 

 

Tot slot dient hier nog vermeld te worden dat de octrooihouder ook de mogelijkheid heeft om 

zijn octrooi te herroepen of de beschermingsomvang te vernauwen door middel van wijzingen 

van de conclusies. De octrooihouder kan beroep doen op deze mogelijkheid gedurende de gehele 

levensduur van het octrooi315, maar niet tijdens de periode waarin er een oppositieprocedure 

hangende is.316 Dit verzoek zal worden onderzocht door de onderzoeksafdeling.317 In het geval 

de octrooihouder de herroeping van zijn octrooi heeft gevraagd, dan zal nagegaan worden of de 

formaliteiten van het verzoek zijn voldaan en in bevestigend geval zal de herroeping plaats 

vinden zonder verder onderzoek. In het geval de octrooihouder een vernauwing van zijn octrooi 

heeft aangevraagd zal men opnieuw eerst nagaan of aan alle formaliteiten is voldaan en daarna 

zal de onderzoeksafdeling dit verzoek verder onderzoeken. Opdat de vernauwing zou toegelaten 

worden is het noodzakelijk dat de wijzigingen aan de conclusies voldoen aan de voorwaarden 

gesteld in art. 84 en art. 123 (2) en (3) EOV, m.a.w. moeten de conclusies duidelijk en beknopt 

zijn; mogen ze geen nieuwe elementen introduceren in het octrooi en mag de 

beschermingsomvang van het octrooi niet worden uitgebreid. Indien de onderzoeksafdeling 

                                                 
314 Art. 101 (2)-(3) EOV; F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht, 
Brugge, Vanden Broele, 2007, 210; R. HACON en J. PAGENBERG, Concise European patent law, Alphen aan 
den Rijn, Kluwer Law International, 2007, 135-136. 
315 EPO Guidelines D-X-1. 
316 Art. 105 (a) EOV. 
317 EPO Guidelines D-X-4.1. 
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beslist dat de gemaakte wijzigingen niet in strijd zijn met de voorgenoemde artikelen, zal zij de 

beperking goedkeuren.318 Indien de beperking of herroeping wordt goedgekeurd zal dit opnieuw 

gevolgen hebben in alle lidstaten die werden aangeduid in het Europees octrooi.319 

 

Deze procedure vertoont enige gelijkenissen met de reissue procedure bij het USPTO waarbij de 

octrooihouder een vernauwing van zijn octrooi verzoekt. In tegenstelling tot het Amerikaanse 

octrooirecht voorziet het EOV geen mogelijkheid om na de verlening van het octrooi de 

conclusies nog te verbreden of om nieuwe conclusies toe te voegen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
318 Art. 105 (b) (2) EOV; Rule 95 IR; EPO Guidelines D-X-4.3. 
319 Art. 105 (b) (3) EOV. 
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DEEL VI: OCTROOIBESCHERMING 

 

HOOFDSTUK I: PERSONEEL ASPECT 

 

In de V.S. kan enkel de echte uitvinder een octrooi verkrijgen voor zijn uitvinding. Deze 

voorwaarde vloeit voort uit art. 102 (f) U.S.C. 35 die stelt dat een persoon geen recht heeft op 

een octrooi indien hij het onderwerp van dat octrooi niet zelf heeft uitgevonden en uit art. 111 

(a) U.S.C. 35 die stelt dat enkel de uitvinder gerechtigd is om een octrooi aan te vragen.320 De 

vraag stelt zich dan ook wanneer iemand als uitvinder kan worden beschouwd. 

 

AFDELING 1: INVENTORSHIP 

 

De toetssteen voor het bepalen van inventorship is de zogenaamde conception of bedenking van 

de uitvinding. Conception wordt gedefinieerd als de vorming in de geest van de uitvinder van een 

duidelijk omschreven en permanent idee van de volledige en werkende uitvinding zoals het 

daarna in de praktijk zal worden toegepast. Bovendien is het vereist dat het idee voldoende 

duidelijk en permanent is zodat een deskundige de uitvinding in de praktijk zou kunnen 

omzetten zonder dat hij hiervoor buitensporig onderzoek dient te verrichten.321 Bijgevolg wordt 

diegene die een bewijs kan leveren van conception van de uitvinding beschouwd als uitvinder. 

Ook hier kan een voorbeeld enige duidelijkheid scheppen, stel u een onderzoeksteam voor dat 

wordt geleid door een geniale wetenschapper. Deze wetenschapper bedenkt een duidelijk en 

permanent idee voor een uitvinding en geeft instructies aan zijn ondergeschikte technici om 

hem te helpen dit idee in de praktijk om te zetten. Deze technici zullen niet beschouwd worden 

als uitvinder, aangezien zij geen bijdrage hebben geleverd tot de conception van de uitvinding.322  

 

AFDELING 2: JOINT INVENTORS 

 

De realiteit leert ons echter dat veel uitvindingen worden bedacht ten gevolge van een 

samenwerking tussen twee of meerdere personen. Wanneer deze personen elk een bijdrage 

hebben geleverd tot de conception van de uitvinding, dan zullen zij allen beschouwd worden als  

mede-uitvinders. Art. 116 U.S.C. 35 stelt verder dat personen als mede-uitvinders kunnen 

                                                 
320 M.J. ADELMAN, G.P. KLANCNIK en R.R. RADER, Patent law in a nutshell, St. Paul (Minn.), West Publ. Co., 
2008, 261. 
321 P.G. GATTARI, “Determining inventorship for US patent applications”, Intellectual Property & 

Technology Law Journal 2005, afl. 5, 16; MPEP §2138.04. 
322 M.J. ADELMAN, G.P. KLANCNIK en R.R. RADER, Patent law in a nutshell, St. Paul (Minn.), West Publ. Co., 
2008, 262. 
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worden beschouwd zelfs indien zij niet fysiek of tegelijkertijd samenwerkten, zij niet elk 

dezelfde soort of dezelfde hoeveelheid hebben bijgedragen en zij niet elk hebben bijgedragen tot 

iedere conclusie van het octrooi. Het is op zich dus voldoende dat een persoon een relevante 

bijdrage heeft geleverd m.b.t. één conclusie om als mede-uitvinder te worden beschouwd.323 Stel 

in ons vorig voorbeeld dat één van de technici tijdens de omzetting van de uitvinding in de 

praktijk een wijziging aanbrengt aan de uitvinding die dan naderhand wordt opgenomen in de 

conclusies, welnu deze technicus zal dan als mede-uitvinder worden beschouwd.324 Verder is er 

ook, onder invloed van de rechtspraak, een minimum aan samenwerking of verband tussen de 

verschillende mede-uitvinders vereist. Zij moeten dus op zijn minst met elkaar communiceren, 

ook al werkten zij niet samen op dezelfde locatie of op hetzelfde moment. Daarentegen kunnen 

personen niet als mede-uitvinders beschouwd worden indien zij volledig niet op de hoogte 

waren van elkaars werk, ondanks het feit dat zij voor dezelfde firma werkten.325 

 

Wanneer twee of meerdere personen als mede-uitvinders worden gekwalificeerd dan moet de 

octrooiaanvraag door hen samen moet worden ingediend en als gevolg daarvan verkrijgen zij 

elk gelijke en onverdeelde rechten in het volledige octrooi. Bijgevolg kunnen de rechten in een 

octrooi dus niet worden toegewezen aan bepaalde mede-uitvinders naargelang hun bijdragen 

die zij hebben geleverd, een persoon is ofwel een mede-uitvinder ofwel is hij dit niet.326 De 

inhoud van deze gelijke en onverdeelde rechten komt tot uitdrukking in art. 262 U.S.C. 35, die 

bepaalt dat elke mede-uitvinder, bij afwezigheid van een afwijkend contract, het recht heeft om 

de uitvinding te maken,  te gebruiken, te koop aanbieden of te verkopen in de V.S. en het recht 

heeft om de uitvinding te importeren in de V.S., en dit zonder de toestemming van de andere 

mede-uitvinders.327  

 

AFDELING 3: SHOP RIGHTS: UITVINDINGEN GEMAAKT DOOR WERKNEMERS 

 

We hebben nu reeds gezien onder welke voorwaarden een persoon in het octrooirecht wordt 

beschouwd als uitvinder of mede-uitvinder, maar wanneer we ons in een situatie bevinden 

waarbij een werknemer een uitvinding creëert naar aanleiding van of tijdens de uitvoering van 

                                                 
323 P.G. GATTARI, “Determining inventorship for US patent applications”, Intellectual Property & 

Technology Law Journal 2005, afl. 5, 17. 
324 M.J. ADELMAN, G.P. KLANCNIK en R.R. RADER, Patent law in a nutshell, St. Paul (Minn.), West Publ. Co., 
2008, 262. 
325 G. MYERS, Principles of intellectual property law: a concise hornbook, St. Paul (Minn.), Thomson West, 
2008, 303; P.G. GATTARI, “Determining inventorship for US patent applications”, Intellectual Property & 

Technology Law Journal 2005, afl. 5, 17. 
326 G. MYERS, Principles of intellectual property law: a concise hornbook, St. Paul (Minn.), Thomson West, 
2008, 303; M.J. ADELMAN, G.P. KLANCNIK en R.R. RADER, Patent law in a nutshell, St. Paul (Minn.), West 
Publ. Co., 2008, 264. 
327 Art. 262 U.S.C. 35. 
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een arbeidsovereenkomst dan wordt deze materie toch wat complexer. In principe zou deze 

situatie moeten worden geregeld in de arbeidsovereenkomst zelf, maar bij gebreke hieraan zal 

het gewoonterecht van de deelstaat uitsluitsel moeten bieden, aangezien er in de V.S. geen 

algemene wettelijke regeling hieromtrent is voorzien. Alhoewel dit gewoonterecht van deelstaat 

tot deelstaat kan variëren maakt men in het algemeen een onderscheid tussen drie verschillende 

situaties. Ten eerste hebben we een arbeidsovereenkomst waarbij de werknemer specifiek werd 

aangeworven om onderzoek te verrichten en waarbij het dus evident is dat indien deze 

werknemer naar aanleiding van het onderzoek dat hij of zij verricht een uitvinding creëert, deze 

uitvinding moet worden overgedragen aan de werkgever. Ten tweede hebben we de situatie 

waarbij een werknemer niet werd aangeworven voor het verrichten van onderzoek en waarbij 

deze een uitvinding creëert buiten de werkuren en met zijn eigen materiaal. Het is dan ook 

evident dat in deze situatie enkel de werknemer recht heeft op de uitvinding en het bijhorend 

octrooi. Een derde situatie bevindt zich hier ergens tussenin, namelijk wanneer een werknemer 

niet werd aangeworven voor het verrichten van onderzoek, maar waarbij deze een uitvinding 

creëert tijdens de werkuren of met het materiaal van de werkgever of beide. In deze laatste 

situatie komen de rechten op de uitvinding ook toe aan de werknemer, maar de werkgever zal 

aanspraak kunnen maken op zogenaamde shop rights, dit houdt in dat de werkgever een niet-

exclusief, gratis en dus royalty’s vrije, niet overdraagbare licentie verkrijgt om de uitvinding te 

maken, te gebruiken en te verkopen binnen zijn normale bedrijfsactiviteit. De werkgever heeft 

dus niet het recht om te eisen dat de werknemer zijn rechten op de uitvinding overdraagt aan 

hem, aangezien deze rechten toebehoren aan de werkelijke uitvinder. Daarnaast is het shop 

right een recht die toekomt aan de werkgever alleen en kan hij dit recht bijgevolg ook niet 

overdragen aan een derde. De werknemer behoudt dus alle rechten op de uitvinding en kan 

eenieder verbieden de uitvinding te exploiteren met uitzondering van zijn werkgever. Het zal 

uiteindelijk aan de rechtbank toekomen om in het geval van een geschil te oordelen in welke 

situatie we ons bevinden en wie dus uiteindelijk het recht op de uitvinding en het bijhorende 

octrooi kan verwerven. Zowel als werkgever en als werknemer is het opstellen van een specifiek 

beding inzake deze materie een wijze beslissing waardoor toekomstige geschillen kunnen 

worden vermeden.328 

 

 

 

 

                                                 
328 S. GROOM, “How to reward inventive employees”, Managing Intell. Prop., 2008, 43; G. MYERS, Principles 

of intellectual property law: a concise hornbook, St. Paul (Minn.), Thomson West, 2008, 304-308; D.J. YING, 
“A comparative study of the treatement of employee inventions, pre-invention assignment agreements, 
and software rights”, University of Pennsylvania Journal of Business and Employment Law, 2008, x. 
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AFDELING 4: CORRECTIES 

 

De algemene regel stelt dat wanneer een octrooi wordt verleend er een weerlegbaar vermoeden 

geldt dat al diegenen die worden genoemd in het octrooi geacht worden de werkelijke en enige 

uitvinders te zijn.329 Desondanks is het toch mogelijk om eventuele fouten hieromtrent te 

corrigeren. Dit kan ofwel tijdens de procedure m.b.t. de octrooiaanvraag op basis van art. 116 

U.S.C. 35, ofwel na verlening van het octrooi op basis van art. 256 U.S.C. 35. Van deze 

mogelijkheid kan gebruik worden gemaakt voor het geval een persoon ten onrechte als 

uitvinder werd opgenomen alsook wanneer een persoon ten onrechte niet werd opgenomen en 

dit op voorwaarde dat deze fouten niet ter kwader trouw werden gemaakt. In het geval er een 

correctie volgt van een reeds verleend octrooi dient er te worden opgemerkt dat wanneer deze 

fout door middel van de toepassing van art. 256 U.S.C. 35 kan worden gecorrigeerd, deze fout 

niet kan leiden tot de ongeldigheid van het octrooi. Wanneer dit artikel niet kan worden 

toegepast dan kan de geldigheid van het octrooi wel in gedrang gekomen.330 

 

HOOFDSTUK II: TEMPOREEL ASPECT  

 

AFDELING 1: ALGEMEEN 

 

De huidige levensduur van een octrooi bedraagt twintig jaar vanaf de datum van indiening van 

de octrooiaanvraag of ingeval men beroep heeft gedaan op het recht van voorrang, vanaf de 

prioriteitsdatum.331 

 

Voorheen bedroeg de levensduur van een octrooi in de V.S. zeventien jaar vanaf de datum van 

verlening van het octrooi. Na de toetreding van de V.S. tot de WTO in 1994 diende deze 

wetgeving echter te worden gewijzigd aangezien de TRIPS-overeenkomst in art. 33 bepaalt dat 

de levensduur van een octrooi minimum twintig jaar dient te bedragen vanaf de datum van 

indiening van de octrooiaanvraag. Bijgevolg werd art.154 (a)(2) U.S.C. 35 aangepast aan deze 

regelgeving en is zij van toepassing op alle octrooiaanvragen die werden ingediend op of na acht 

                                                 
329 G. MYERS, Principles of intellectual property law: a concise hornbook, St. Paul (Minn.), Thomson West, 
2008, 301; MPEP §2137.01. 
330 M.J. ADELMAN, G.P. KLANCNIK en R.R. RADER, Patent law in a nutshell, St. Paul (Minn.), West Publ. Co., 
2008, 263-264; J.M. MUELLER, An introduction to patent law, New York, Aspen, 2006, 156; G. MYERS, 
Principles of intellectual property law: a concise hornbook, St. Paul (Minn.), Thomson West, 2008, 301; 
MPEP §1481.02. 
331 Art. 154 (a) (2) U.S.C. 35. 
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juni 1995, met uitzondering van de design octrooien waarvan art. 173 US.C. 35 bepaalt dat de 

termijn veertien jaar bedraagt vanaf de datum van verlening van het octrooi.332  

 

De huidige beschermingstermijn van het octrooi blijft nog steeds een discussiepunt en dan 

vooral de start van deze termijn, namelijk vanaf de datum van indiening. Aangezien het 

aanvragen van een octrooi meestal een tijdrovende activiteit is die enkele jaren kan aanslepen, 

vermindert dit de eigenlijk beschermingsduur doordat de octrooihouder zijn rechten over het 

octrooi enkel kan handhaven eens het octrooi werd toegekend. De termijn van twintig jaar dient 

dus te worden verminderd met de termijn die nodig is om een octrooi te verkrijgen, die 

gemakkelijk zelfs enkele jaren kan in beslag nemen.333 Daarnaast is er ook kritiek op de termijn 

zelf, aangezien zij een one size fits all termijn is die geldt voor alle soorten technologieën. 

Nochtans pleiten sommige auteurs voor een gedifferentieerde termijn, naargelang het 

technologiedomein waarop het octrooi betrekking heeft.334 

 

AFDELING 2: VERLENGINGEN VAN DE TERMIJN 

 

Art. 33 van de TRIPS-overeenkomst legt aan zijn leden enkel een minimumduur op inzake de 

beschermingsduur van een octrooi en laat hen dus vrij om eventueel een langere termijn te 

voorzien in hun wetgeving. De V.S. heeft dan ook van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. 

 

De V.S. heeft ten eerste in art. 154 (b)(1) U.S.C. 35 verschillende gronden opgenomen op basis 

waarvan de octrooiaanvrager aanspraak kan maken op verlengingen van zijn 

beschermingstermijn. Deze gronden, zogenaamde patent term guarantees, kunnen ingedeeld 

worden in drie grote categorieën, de termijn kan dus worden verlengd wanneer: 

 

(i) de verlening van een octrooi wordt vertraagd omwille van het falen van het 

USPTO om binnen een bepaalde termijn te antwoorden in een bepaalde situatie 

(ii) de verlening van een octrooi langer duurt dan drie jaar na de datum van 

indiening wegens een falen van het USPTO 

                                                 
332 G. MYERS, Principles of intellectual property law: a concise hornbook, St. Paul (Minn.), Thomson West, 
2008, 309; S.W. HALPERN, G.A. NARD en K.L. PORT, Fundamentals of United States intellectual property 

law: copyright, patent, trademark, Alphen aan den Rijn, Kluwer law international, 2007, 267-268; MPEP 
§2701. 
333 G. MYERS, Principles of intellectual property law: a concise hornbook, St. Paul (Minn.), Thomson West, 
2008, 309. 
334 Voor meer informatie hieromtrent zie: A.H. KHOURY, “Differential patent terms and the commercial 
capacity of innovation”, Tex. Intell. Prop. L.J., 2009-2010, 373-418 en E.E. JOHNSON, “Calibrating patent 
lifetimes”, Santa Clara Computer & High Tech. L.J., 2005-2006, 269-314. 
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(iii) de verlening van een octrooi wordt vertraagd omwille van een interference 

procedure, het opleggen van een secrecy order of omwille van een 

beroepsprocedure die werd ingesteld.335 

 

Ten tweede voorziet art. 156 U.S.C. 35 voor een verlenging van de beschermingstermijn voor 

bepaalde producten zoals geneesmiddelen, medische apparaten, voeding en additieven. De 

reden voor deze verlenging is het feit dat met betrekking tot deze producten, na de verlening 

van het octrooi, steeds een machtiging noodzakelijk is van de bevoegde overheid vooraleer ze 

commercieel kunnen worden geëxploiteerd of op de markt kunnen worden verkocht. Door deze 

verplichte machtigingsprocedure zou in de praktijk niet veel overblijven van de twintigjarige 

termijn, waardoor zij over minder tijd beschikken om hun gemaakte investeringen via de 

commercialisering van hun uitvinding terug te verdienen. 336 De duur van deze verlenging  is 

afhankelijk van het octrooieerbaar onderwerp en de duur voor de verkrijging van de 

machtiging.337 

 

Buiten deze twee soorten van verlengingen voorzien in de wet, bestaat er geen enkele 

mogelijkheid om een octrooi te verlengen of te hernieuwen. Nadat de beschermingstermijn 

eindigt, bevindt de uitvinding zich in het publiek domein en mag eenieder er vrij gebruik van 

maken zonder hiervoor toestemming te moeten vragen of een vergoeding verschuldigd te zijn 

aan de vroegere octrooihouder.338 

 

HOOFDSTUK III: GEOGRAFISCH ASPECT 

  

AFDELING 1: ALGEMEEN 

 

Het is reeds lang en algemeen erkend dat het territorialiteitsbeginsel een belangrijk onderdeel 

vormt van het octrooirecht. Een octrooi wordt verleend door de overheid van een land en de 

beschermingsomvang kan bijgevolg niet verder reiken dan het territorium van dat land. Het 

USPTO kan dus enkel een octrooi verlenen dat bescherming biedt binnen het Amerikaanse 

                                                 
335 Art. 154 (b)(1) U.S.C. 35; MPEP §2730. 
336 Art. 156 U.S.C. 35; G. MYERS, Principles of intellectual property law: a concise hornbook, St. Paul (Minn.), 
Thomson West, 2008, 311; MPEP §2750. 
337 Art. 156 U.S.C. 35; MPEP §2758. 
338 G. MYERS, Principles of intellectual property law: a concise hornbook, St. Paul (Minn.), Thomson West, 
2008, 311. 
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grondgebied en kan m.a.w. geen octrooi toekennen dat extraterritoriale werking heeft.339 Het 

territorialiteitsbeginsel van het octrooirecht is ook opgenomen in art. 271 (a) en 154 (a)(1) 

U.S.C. 35, die het monopolierecht waarover de octrooihouder beschikt, beschrijft. Daarin wordt 

duidelijk vermeld dat dit recht enkel geldt binnen de V.S. en m.b.t. invoer in de V.S. 

 

Wanneer een Amerikaanse octrooihouder graag bescherming wenst in andere landen, dan zal hij 

voor ieder land waar hij bescherming wenst te verkrijgen een nationaal octrooi moeten 

aanvragen. Indien hij dit niet doet, zal hij dus bijvoorbeeld niet kunnen optreden tegen namaak 

in een ander land dan de V.S. 

 

Niettegenstaande het territorialiteitsbeginsel heeft de V.S. in bepaalde specifieke gevallen een 

soort van extraterritoriale werking toegekend aan Amerikaanse octrooien, deze worden hier nu 

verder beknopt toegelicht. 

 

AFDELING 2: UITVOER VAN EEN BESCHERMDE UITVINDING (ART. 217 (F) U.S.C. 35) 

 

De aanleiding voor de invoering van dit artikel was de zaak Deepsouth Packing Co. v. Laitram 

Corp340. van het Supreme Court. In deze zaak betrof het een situatie waarbij de ene partij 

onafgewerkte, niet beschermde, delen van een beschermde uitvinding vervaardigde in de V.S., 

waarbij deze delen daarna werden uitgevoerd naar het buitenland om aldaar te worden 

geassembleerd. Het Hof besliste dat, op basis van het territorialiteitsbeginsel, deze daad niet kon 

worden beschouwd als een inbreuk op het octrooi, aangezien de beschermde uitvinding op zich 

niet werd vervaardigd in de V.S. en indien de octrooihouder bescherming wenste te verkrijgen 

voor zijn uitvinding in het buitenland, hij hiervoor een octrooi in het buitenland had moeten 

aanvragen.341  

 

De wetgever heeft hierop gereageerd door het invoeren van art. 217(f)(1)  U.S.C. 35 in 1984. Dit 

artikel bepaalt dat de export van niet-samengestelde delen van een beschermde uitvinding een 

inbreuk op het octrooi uitmaken wanneer deze niet-samengestelde delen zijn uitgevoerd naar 

het buitenland om daar op een manier te worden geassembleerd die, indien de assemblage zich 

                                                 
339 G.A. BENDER, “Clash of the titans: the territoriality of patent law vs. the European Union”, IDEA, 2000, 
52-53; J.R. FARRAND, “Territoriality and incentives under the patent laws: overreaching harms U.S. 
economic and technological interests”, Berkeley Tech. L.J., 2006, 1220-1222. 
340 Deepsouth Packing Co. v. Laitram Corp., 406 U.S. 518 (1972). 
341 M. J. ADELMAN, G.P. KLANCNIK en R.R. RADER, Patent law in a nutshell, St. Paul (Minn.), West Publ. Co., 
2008, 355; S.W. HALPERN, G.A. NARD en K.L. PORT, Fundamentals of United States intellectual property 

law: copyright, patent, trademark, Alphen aan den Rijn, Kluwer law international, 2007, 269; J.A. 
SCHROEDER, “So long as you live under my roof, you’ll live by… whose rules? Ending the extraterritorial 
application of patent law”, Tex. Intell. Prop. L.J., 2009, 73-79. 
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in de V.S. zou voordoen, een inbreuk zouden vormen op het octrooi. Bijgevolg kunnen bepaalde 

daden die zich voordoen buiten het territorium van de V.S. toch leiden tot aansprakelijkheid van 

de vermeende inbreukmaker indien deze daden vervolgbaar zouden zijn wanneer ze zich binnen 

het territorium van de V.S. hadden voorgedaan. Indien de zaak van Deepsouth Packing Co. vs. 

Laitram Corp. nu aan het Supreme Court zou worden voorgelegd, dan zou de uitspraak van het 

Hof dus volledig tegenovergesteld zijn.342 

 

Deze extraterritoriale werking van de Amerikaanse octrooiwetgeving is steeds onderhevig 

geweest aan kritiek, niet op zijn minst van Amerikaanse auteurs zelf, aangezien zij haaks staat op 

het territorialiteitsbeginsel en de verplichtingen die de V.S. heeft onder de TRIPS-

overeenkomst.343 

 

AFDELING 3: INVOER VAN PRODUCTEN GEMAAKT DOOR EEN BESCHERMDE WERKWIJZE 

(ART. 217 (G) U.S.C. 35) 

 

Onder art. 217 (g) U.S.C. 35 wordt de invoer in de V.S.A. van, niet beschermde, producten die 

werden vervaardigd in het buitenland door middel van een werkwijze die beschermd wordt 

door een Amerikaans octrooi beschouwd als een inbreuk op dat octrooi.  Om beroep te doen op 

dit artikel moet de octrooihouder dus bewijzen dat de producten werden vervaardigd door 

middel van de beschermde werkwijze. Het zijn de rechtbanken die uiteindelijk zullen moeten 

oordelen of voldoende bewijs aanwezig is in een bepaalde zaak, toch heeft de wetgever de 

rechtspraak enkele steunpunten gegeven door in het artikel expliciet op te nemen wanneer er 

geen sprake kan zijn van “vervaardiging door middel van de beschermde werkwijze”. Dit is het 

geval wanneer het geïmporteerde product een materiële wijziging heeft ondergaan als gevolg 

van een tweede of latere toepassing van een andere werkwijze, alsook wanneer het 

geïmporteerde product naderhand een  triviaal of niet-essentieel onderdeel wordt van een 

ander product.344 

 

                                                 
342 Art. 271 (f)(1) U.S.C. 35; J.A. SCHROEDER, “So long as you live under my roof, you’ll live by… whose 
rules? Ending the extraterritorial application of patent law”, Tex. Intell. Prop. L.J., 2009, 74. 
343 Voor meer informatie zie: J.R. FARRAND, “Territoriality and incentives under the patent laws: 
overreaching harms U.S. economic and technological interests”, Berkeley Tech. L.J., 2006, 1215-1292;  C. 
HUTCHINSON en M.A. YAHYA, “Infringement & the international reach of U.S. patent law”, Fed. Cir. B.J., 
2008, 241-278; J.A. SCHROEDER, “So long as you live under my roof, you’ll live by… whose rules? Ending 
the extraterritorial application of patent law”, Tex. Intell. Prop. L.J., 2009, 55-95. 
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 In tegenstelling tot artikel 271 (f)(1) U.S.C. 35 wordt dit artikel niet gezien als strijdig met de 

TRIPS-overeenkomst aangezien deze zelf nagenoeg hetzelfde recht beschrijft in art. 28 (1)(b).345  

 

HOOFDSTUK IV: VERGELIJKING MET HET EOV 

 

AFDELING 1: PERSONEEL ASPECT 

 

1.1. Uitvinder  

 

Net als in de V.S. zal een europees octrooi in principe worden ingediend door de uitvinder, maar 

in tegenstelling tot de V.S. is dit geen vereiste voor octrooieerbaarheid. Dit volgt natuurlijk ook 

uit het feit dat onder het EOV een first-to-file en geen first-to-invent principe telt. Art. 58 EOV 

stelt dat een octrooiaanvraag kan worden ingediend door elke natuurlijke of rechtspersoon, 

zonder hierbij te verwijzen naar de term “uitvinder”. Daarnaast stelt art. 60 (3) EOV dat de 

aanvrager wordt geacht de uitvinder te zijn tijdens de procedure voor het EOB, m.a.w. het EOB 

zal tijdens de behandeling van de octrooiaanvraag niet onderzoeken of de aanvrager wel 

werkelijk recht heeft op de uitvinding en dus de werkelijke uitvinder is.346  

 

Het is dus mogelijk dat een andere persoon, die niet de uitvinder is, de octrooiaanvraag indient. 

Toch voorziet art. 60 (1) EOV dat het recht op het Europees octrooi toekomt aan de uitvinder of 

diens rechtverkrijgende.  Indien de werkelijke uitvinder bemerkt dat een andere persoon een 

octrooiaanvraag heeft ingediend m.b.t. zijn uitvinding dan heeft de uitvinder de mogelijkheid om 

naar de nationale rechtscolleges te stappen om een definitieve beslissing te nemen inzake 

uitvinderschap. Het begrip “uitvinder” zal dus worden beoordeeld aan de hand van de nationale 

wetgeving. De vraag stelt zich echter welk nationaal rechtscollege bevoegd is. Deze materie werd 

geregeld in het Protocol inzake erkenning.347 Wanneer uit een definitieve beslissing, die in 

kracht van gewijsde is gegaan, blijkt dat de aanvrager niet de werkelijk uitvinder is en dus niet 

het recht had om de octrooiaanvraag in te dienen, dan kan de werkelijke uitvinder een beroep 

doen op artikel 61 EOV. Dit artikel vereist wel dat de octrooiaanvraag nog steeds hangende is en 

dat de uitvinder toepassing verzoekt van dit artikel binnen drie maanden na de definitieve 
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beslissing. Indien hieraan is voldaan dan beschikt de uitvinder over drie opties: ofwel zet hij de 

octrooiaanvraag verder die werd ingediend door de onterechte aanvrager, ofwel verzoekt hij dat 

de octrooiaanvraag wordt geweigerd, ofwel dient hij zelf een nieuwe octrooiaanvraag in m.b.t. 

dezelfde uitvinding.348  

 

1.2. Joint inventors 

 

Wanneer twee of meerdere personen samen tot de uitvinding zijn gekomen, voorziet art. 59 EOV 

in de mogelijkheid voor deze personen om samen de octrooiaanvraag in te dienen. Daarnaast 

leidt men uit art. 60 (1) EOV af dat deze personen als mede-uitvinders zullen worden 

beschouwd. Maar bij gebreke aan definitie van het begrip “uitvinder” door het EOV, zal opnieuw 

op basis van het nationale recht moeten worden vastgesteld wanneer iemand als mede-

uitvinder kan worden beschouwd. Daarnaast zullen ook de gevolgen van dit mede-

uitvinderschap geregeld worden door de nationale wetgeving van de lidstaten.349 

 

1.3. Uitvindingen gemaakt door werknemers 

 

Zoals we reeds gezien hebben bij het Amerikaanse recht wordt de situatie van uitvinderschap 

toch wat complexer wanneer we te maken hebben met een uitvinding die werd gecreëerd door 

een werknemer. Net als bij mede-uitvinderschap wordt ook deze situatie niet geregeld door het 

EOV, maar is het opnieuw de nationale wetgeving van de lidstaten die hierover uitsluitsel 

moeten bieden. Art. 60 (1) EOV bepaalt dat het recht van de lidstaat waarin de werknemer 

overwegend werkzaam is van toepassing is. Wanneer deze lidstaat niet kan worden vastgesteld, 

dan is het recht van de lidstaat op wiens grondgebied de werkgever gevestigd is van 

toepassing.350 

 

1.4. Moreel recht 

 

Net als in het Amerikaans recht heeft de uitvinder, ingevolge art. 62 EOV het recht om genoemd 

te worden. Hij kan er echter ook afstand doen van dit recht.351 In de V.S. is dit niet mogelijk 

                                                 
348 R. HACON en J. PAGENBERG, Concise European patent law, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law 
International, 2007, 61-64; G. TRITTON en R. DAVIS, Intellectual property in Europe, Londen, Sweet & 
Maxwell, 137. 
349 R. HACON en J. PAGENBERG, Concise European patent law, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law 
International, 2007, 62. 
350 G. TRITTON en R. DAVIS, Intellectual property in Europe, Londen, Sweet & Maxwell, 137. 
351 B. DE VUYST, Handboek octrooien: een kort begrip voor juristen en wetenschappers, Brugge, Die Keure, 
2006, 31. 
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aangezien het octrooirecht daar steeds vereist dat de werkelijke uitvinder wordt vermeld in het 

octrooi. Bovendien kan in een beperkt aantal gevallen de vermelding van een persoon die ten 

onrechte als uitvinder wordt genoemd, leiden tot de ongeldigheid van het octrooi. Het begrip 

uitvinder speelt dus een veel grotere rol in het Amerikaanse octrooisysteem dan onder het EOV. 

 

AFDELING 2: TEMPOREEL ASPECT 

 

Net als in de V.S. bedraagt de levensduur van een Europees octrooi twintig jaar vanaf de datum 

van indiening of de prioriteitsdatum.352 Toch voorziet art. 63 (2) EOV in de mogelijkheid voor 

lidstaten om verlengingen toe te staan aan de octrooihouder om rekening te houden met een 

staat van oorlog, een vergelijkbare crisissituatie of om rekening te houden met vertragingen 

inzake de commercialisering van een uitvinding ten gevolge van een bij wet verplichte 

machtigingsprocedure. Deze laatste exceptie werd vooral ingevoerd voor de farmaceutische 

sector, aangezien geneesmiddelen meestal een lange vergunningsprocedure dienen te doorlopen 

vooraleer ze op de markt kunnen worden gebracht. De EU heeft van deze mogelijkheid gebruik 

gemaakt en heeft via een verordening353 voorzien in een zogenaamd ‘aanvullend 

beschermingscertificaat’ voor geneesmiddelen. De duur van de verlenging bedraagt maximaal 

vijf jaar, eventueel vijf jaar en zes maanden indien het gaat om geneesmiddelen voor pediatrisch 

gebruik.354 De mogelijkheid om een aanvullende beschermingscertificaat te verkrijgen is dus 

vergelijkbaar met de mogelijkheid tot verlenging die voorzien is in art. 156 U.S.C. 35, alhoewel 

onder deze laatste verschillende soorten uitvindingen aanspraak kunnen maken op de 

verlenging terwijl dit in de EU beperkt blijft tot geneesmiddelen voor mensen en dieren. 

 

AFDELING 3: GEOGRAFISCH ASPECT 

 

Het Europees octrooi valt na zijn verlening uiteen in een bundel nationale octrooien. Deze 

nationale octrooien hebben enkel uitwerking binnen het territorium van de desbetreffende 

lidstaat. Wanneer we ons de vraag stellen naar de extraterritoriale werking van het Europees 

octrooi, moeten we hiervoor kijken naar elk individueel nationaal octrooi. Het zal dus opnieuw 

de wetgeving van de lidstaten zijn die hierover uitsluitsel kunnen bieden. 

 

                                                 
352 Art. 63 (1) EOV. 
353 Verord. Raad nr. 1768/92, 18 juni 1992 betreffende de invoering van een aanvullend 
beschermingscertificaat voor geneesmiddelen, Pb. L. 2 juli 1992, afl. 182, 1-5.  
354 F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht, Brugge, Vanden Broele, 
2007, 222; R. PERREY en K. LENHARD, “Peculiarities of the protection conferred to medicaments in 
Europe”, J. Pat. & Trademark Off. Soc’y, 2009, 429-431; G. TRITTON en R. DAVIS, Intellectual property in 

Europe, Londen, Sweet & Maxwell, 87. 
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DEEL VII: RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE OCTROOIHOUDER 

 

HOOFDSTUK I: RECHTEN VAN DE OCTROOIHOUDER 

 

AFDELING 1: HET EXCLUSIEF EXPLOITATIERECHT 

 

1.1. Algemeen 

 

Het exclusief exploitatierecht dat de octrooihouder verkrijgt wordt beschreven in art. 154 (a)(1) 

U.S.C. 35. De octrooihouder verkrijgt aldus het recht om derden uit te sluiten van het maken, 

gebruiken, aanbieden voor verkoop of verkopen van de uitvinding binnen de V.S. en het 

invoeren van de uitvinding in de V.S. Belangrijk hierbij echter is dat het gaat om een negatief 

recht, m.a.w. de octrooihouder verkrijgt niet uitdrukkelijk zelf het recht om de uitvinding te 

maken, gebruiken,…etc. De octrooihouder kan bijvoorbeeld op basis van de strafwet verboden 

zijn om bepaalde producten te produceren of te verkopen, daarnaast is het ook mogelijk dat hij 

bijvoorbeeld eerst een vergunning moeten verkrijgen van bepaalde overheidsinstanties voordat 

hij zijn uitvinding op de markt kan brengen, dit is voornamelijk het geval inzake 

geneesmiddelen. Het is dus duidelijk dat het feit dat de octrooihouder over een octrooi beschikt, 

dit niet betekent dat hij eender wat kan doen met zijn uitvinding, hij beschikt enkel over het 

recht om anderen daarvan uit te sluiten.355  

 

1.2. Beperkingen aan het monopolierecht 

 

Eerst en vooral dienen we hier de beperkingen te vermelden die we reeds deel VI hebben 

besproken. Het monopolierecht wordt namelijk beperkt in de tijd en in ruimte. Daarnaast 

bestaan er ook andere belangrijke beperkingen aan het monopolierecht van de octrooihouder, 

deze zullen we hier verder summier bespreken. 

 

1.2.1. First sale doctrine of exhaustion doctrine 

 

Wanneer een, door een octrooi beschermd, product wordt verkocht door de octrooihouder, of 

met zijn toestemming, dan valt dit product, na de verkoop, buiten het bereik van het exclusieve 

                                                 
355 S.W. HALPERN, G.A. NARD en K.L. PORT, Fundamentals of United States intellectual property law: 

copyright, patent, trademark, Alphen aan den Rijn, Kluwer law international, 2007, 267; A. MOSSOF, 
“Exclusion and exclusive use in patent law”, Harv. J. l. & Tech., 2008-2009, 327-328; J.M. MUELLER, An 

introduction to patent law, New York, Aspen, 2006, 14. 
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exploitatierecht van de octrooihouder. De koper kan bijgevolg na de aankoop vrij het product 

gebruiken of doorverkopen zonder dat de octrooihouder hiervoor zijn toestemming dient te 

verlenen en zonder dat de octrooihouder hiertegen kan optreden op grond van octrooi-inbreuk. 

De rechten van de octrooihouder m.b.t. dat product zijn “uitgeput”. De octrooihouder kan dit 

voorkomen door beperkingen op te nemen in het verkoopscontract. Deze doctrine geldt ook 

voor de verkoop van een beschermd product door de licentienemer van de octrooihouder, voor 

zover zij in overeenstemming zijn met de eventuele voorwaarden die zijn bepaald in het 

licentiecontract.356 

 

1.2.2. Repair/reconstruction doctrine 

 

Deze doctrine is eigenlijk het gevolg van de exhaustion doctrine, wanneer een koper een 

beschermd product rechtmatig heeft verkregen van de octrooihouder, dan heeft hij, naast het 

recht om het product te gebruiken en door te verkopen, ook het recht om het product te 

herstellen indien dit noodzakelijk is om het verdere gebruik van het product te garanderen. Wat 

evenwel niet toegelaten is, is de reconstructie van het product aangezien dit wordt gelijkgesteld 

met het ‘maken’ van de uitvinding en dit recht behoort toe aan de octrooihouder. Het ‘maken’ 

van de uitvinding is namelijk één van de elementen van zijn exclusief exploitatierecht en dit 

element valt niet onder de exhaustion doctrine. De grens tussen herstel en reconstructie is echter 

niet altijd even duidelijk en ook de rechtspraak blijkt het soms moeilijk te hebben om deze 

begrippen af te bakenen.357 

 

1.2.3. Implied license doctrine 

 

Ook deze doctrine is verwant aan de exhaustion doctrine maar in tegenstelling tot deze laatste, 

die zich focust op de verkoop van het beschermde product, wordt onder de implied license 

doctrine ook rekening gehouden met de gedragingen van de octrooihouder of zijn licentienemer. 

Onder deze doctrine verkrijgt de koper van een niet beschermd element van een beschermde 

uitvinding of de koper van een niet beschermd product die wordt gebruikt voor een beschermde 

werkwijze geacht een impliciete licentie te verkrijgen van de octrooihouder indien: 

                                                 
356 S.W. HALPERN, G.A. NARD en K.L. PORT, Fundamentals of United States intellectual property law: 

copyright, patent, trademark, Alphen aan den Rijn, Kluwer law international, 2007, 273; A.S. RINEHART, 
“Contracting Patents: a modern patent exhaustion doctrine”, Harv. J. L. & Tech., 2009-2010, 484-485; A.H. 
ROVNER, “Practical guide to application of (or defense against) product-based infringement immunities 
under the doctrine of patent exhaustion and implied license”, Tex. Intell. Prop. L.J., 2003-2004, 229-230. 
357 S.W. HALPERN, G.A. NARD en K.L. PORT, Fundamentals of United States intellectual property law: 

copyright, patent, trademark, Alphen aan den Rijn, Kluwer law international, 2007, 274; A.H. ROVNER, 
“Practical guide to application of (or defense against) product-based infringement immunities under the 
doctrine of patent exhaustion and implied license”, Tex. Intell. Prop. L.J., 2003-2004,268-269. 
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- het niet beschermde element of product niet voor andere doeleinden kan worden 

gebruikt dan voor de beschermde uitvinding of werkwijze en, 

- uit de omstandigheden bij het sluiten van de verkoop kan worden afgeleid dat de 

octrooihouder de bedoeling had een licentie te verlenen aan de koper. 

Wanneer aan deze voorwaarden is voldaan dan verkrijgt de koper een impliciete licentie, om dat 

element of product te gebruiken voor de beschermde uitvinding of de werkwijze, die verbonden 

is aan de levensduur van dat element of product, niet voor de levensduur van het gehele 

octrooi.358 

 

1.2.4. Experimental use doctrine of onderzoeksexceptie 

 

Deze beperking word verwoord in art. 271 (e)(1) U.S.C. 35. Dit artikel stelt dat het maken, 

gebruiken, aanbieden te verkopen of verkopen binnen de V.S. en het invoeren in de V.S van een 

beschermde uitvinding niet zal worden beschouwd als een octrooi-inbreuk indien deze daden 

werden gesteld met het oog op de ontwikkeling van producten die onderworpen moeten 

worden aan een vergunningsprocedure voordat ze in de handel kunnen worden gebracht in de 

V.S. en met het oog op het indienen van informatie die vereist wordt door de instantie die de 

vergunning verleend. Het is dus duidelijk dat de toepassing van deze beperking vooral zal 

voorkomen in de farmaceutische sector en dan voornamelijk m.b.t. de creatie van generische 

geneesmiddelen.359  

 

AFDELING 2: INFRINGEMENT: HET RECHT OM OP TE TREDEN TEGEN EEN INBREUK 

 

Wanneer een derde bepaalde handelingen stelt die onder de beschermingsomvang van het 

octrooi vallen en dit zonder de toestemming van de octrooihouder dan kan hij zich schuldig 

maken aan een inbreuk op het octrooi waartegen de octrooihouder kan optreden. Traditioneel 

wordt in de V.S. een onderscheid gemaakt tussen een directe inbreuk en een indirecte 

inbreuk.360 

 

 

 

 

                                                 
358 A.L. HATFIELD, “Patent exhaustion, implied licenses, and have-made rights: gold mines or mine fields?”, 
Computer L. Rev. & Tech. J., 2000, 15-16. 
359 B. DE VUYST, Handboek octrooien: een kort begrip voor juristen en wetenschappers, Brugge, Die Keure, 
2006, 63; S.W. HALPERN, G.A. NARD en K.L. PORT, Fundamentals of United States intellectual property law: 

copyright, patent, trademark, Alphen aan den Rijn, Kluwer law international, 2007, 274-275. 
360 G.S. RICH, “Infringement under section 271 of the patent act of 1952”, Fed. Cir. B.J., 2004-2005, 127. 
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2.1. Directe inbreuk: art. 271 (a) U.S.C. 35 

 

Deze inbreuk wordt omschreven in art. 271 (a) U.S.C. 35 en bepaalt  dat de octrooihouder tegen 

eenieder kan optreden wanneer zij zonder zijn toestemming een beschermde uitvinding maken, 

gebruiken, aanbieden te verkopen of verkopen in de V.S., alsook wanneer zij een beschermde 

uitvinding invoeren in de V.S. en dit gedurende de termijn van het octrooi. In deze situatie is in 

hoofde van de inbreukmaker geen enkele intentie of kennis vereist,  m.a.w. wanneer hij één van 

de daden stelt die worden opgesomd in het artikel dan is er sprake van een inbreuk en kan de 

octrooihouder hiertegen optreden.361 

 

2.2. Indirecte inbreuk: art. 271 (b) en (c) U.S.C. 35 

 

Naast de directe inbreuk kan er dus ook sprake zijn van een indirecte inbreuk, namelijk wanneer 

de daden die een persoon stelt geen directe inbreuk uitmaken op het octrooi, maar waarbij die 

daden wel geholpen hebben bij het maken van een directe inbreuk door derden.  

 

2.2.1. Art. 271 (b) U.S.C. 35: “active inducement” 

 

Ten eerste hebben we de situatie, zoals verwoordt in art. 271 (b) U.S.C. 35, eenieder die actief 

een andere persoon aanspoort tot het begaan van een inbreuk op het octrooi zal zelf beschouwd 

worden als inbreukmaker. Deze aansporing kan bestaan uit het aanmoedigen van of door hulp te 

verlenen aan de directe inbreukmaker, bijvoorbeeld door het geven van instructies. De 

rechtspraak stelt dat aan twee voorwaarden dient voldaan te zijn vooraleer er sprake kan zijn 

van actieve aansporing: (i) er moet een directe inbreuk zijn geweest door een andere persoon, 

de directe inbreukmaker  en (ii) er moet in hoofde van de indirecte inbreukmaker, diegene die 

aanspoort, een intentie aanwezig zijn om de daden die leiden tot de directe inbreuk te 

veroorzaken.362  

 

2.2.2. Art. 271 (c) U.S.C. 35: “contributory infringement”  

 

De tweede situatie betreft deze die wordt beschreven in art. 217 (c) U.S.C. 35: eenieder, die een 

onderdeel van een beschermde uitvinding of een materiaal die wordt gebruikt in een 

                                                 
361 S.W. HALPERN, G.A. NARD en K.L. PORT, Fundamentals of United States intellectual property law: 
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beschermde werkwijze te koop aanbiedt of verkoopt binnen de V.S. alsook eenieder die dergelijk 

onderdeel of materiaal invoert in de V.S., zal beschouwd worden als een inbreukmaker wanneer 

dit onderdeel of materiaal een belangrijk deel vormt van de uitvinding en wanneer de 

inbreukmaker wist dat het door hem gemaakte onderdeel of materiaal zou worden gebruikt om 

een inbreuk te maken op een octrooi. In deze situatie moet dus eerder een kennis in hoofde van 

de indirecte inbreukmaker worden bewezen in tegenstelling tot een intentie onder art. 217 (b) 

U.S.C. 35. Bijgevolg zal de indirecte inbreukmaker degene zijn die het onderdeel of het materiaal 

verkoopt en zal de directe inbreukmaker de koper zijn van dit onderdeel of van het materiaal. 

Hierop bestaat wel één uitzondering, namelijk wanneer het onderdeel ook kan worden gebruikt 

voor andere doeleinden die geen inbreuk maken op het octrooi. Deze uitzondering werd 

ingevoerd om te vermijden dat de octrooihouder de omvang van zijn octrooi te ver zou kunnen 

uitbreiden.363 

 

2.3. Letterlijke inbreuk of inbreuk op grond van de equivalentietheorie? 

 

Om na te gaan of er sprake is van een inbreuk op het octrooi dient men eerst de 

octrooiconclusies te bestuderen en hun correcte beschermingsomvang te bepalen, ten tweede 

volgt op basis hiervan een vergelijking tussen de beschermde uitvinding en het vermeende 

inbreukmakende product of werkwijze.364 Op basis van dit resultaat kan er dan sprake zijn van 

een letterlijke inbreuk of een inbreuk op grond van de equivalentietheorie. 

 

2.3.1. Letterlijke inbreuk 

 

Er is sprake van een letterlijke inbreuk wanneer elk element van de octrooiconclusies kan 

worden teruggevonden in het vermeende inbreukmakende product, men kan dit eigenlijk ook 

wel wat vergelijken met de test voor anticipation inzake beoordeling van de nieuwheid van de 

uitvinding. Bijgevolg wanneer de conclusies van een octrooi m.b.t. een product de elementen A, 

B en C bevatten, dan is er sprake van een letterlijke inbreuk wanneer het vermeende 

inbreukmakende product ook al deze elementen bevat.365 
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2.3.2. Inbreuk op grond van de equivalentietheorie 

 

Op grond van deze theorie kan de octrooihouder de beschermingsomvang, die zijn octrooi biedt, 

uitbreiden tot voorbij de letterlijke betekenis van de conclusies. In tegenstelling tot een 

letterlijke inbreuk, is het op grond van deze theorie niet vereist dat elk element van de 

conclusies identiek kan worden teruggevonden in het vermeende inbreukmakende product, het 

is daarentegen voldoende wanneer een substantieel equivalent van die elementen aanwezig is in 

het vermeende inbreukmakende product. Een element wordt beschouwd als een substantieel 

equivalent wanneer een deskundige de elementen uit de uitvinding en deze uit het vermeende 

inbreukmakende product beschouwd als substitueerbaar. Deze substitueerbaarheid moet 

worden beoordeeld op het moment van de vermeende inbreuk. De rechtvaardiging voor het 

bestaan van de equivalentietheorie kan worden gevonden in het feit dat, indien deze theorie niet 

bestond, een inbreukmaker de letterlijke betekenis van de conclusies zou kunnen ontwijken 

door minieme en onbeduidende aanpassingen te maken aan een element, om zo te vermijden 

dat hij zou kunnen worden vervolgd voor inbreuk op het octrooi.366 

 

Omwille van de verreikende gevolgen die deze theorie kan hebben, wordt deze beperkt door de 

zogenaamde file wrapper estoppel of prosecution history estoppel doctrine. Deze doctrine stelt dat 

wanneer een octrooihouder, gedurende de octrooiaanvraagprocedure voor het USPTO, op enig 

moment bepaalde wijzigingen heeft aangebracht aan één  of meerdere conclusies die leiden tot 

een beperking van de beschermingsomvang, dit op eigen initiatief of op aanraden van de 

onderzoeker bij het USPTO, daarna geen beroep meer kan doen op de equivalentietheorie om 

een inbreuk vast te stellen die ertoe zou leiden dat deze beperking wordt teniet gedaan. Men 

gaat er in deze situatie vanuit dat de octrooihouder op dat moment bewust afstand doet van 

bepaalde substantiële equivalenten door bepaalde elementen uitdrukkelijk uit zijn conclusies te 

weren door middel van een wijziging die leidt tot een beperking van de beschermingsomvang. 

De octrooihouder kan dit evenwel vermijden indien hij kan aantonen dat de aangebrachte 

wijzigingen niet kunnen worden beschouwd als zijnde afstand doen van bepaalde equivalenten 

omwille van, bijvoorbeeld de onvoorzienbaarheid van het equivalent op het moment van het 

aanbrengen van de wijziging of omwille van enige andere reden waardoor men van de 

octrooihouder niet redelijkerwijze kan verwachten dat hij dit equivalent had opgenomen in zijn 
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conclusies. De verdedigingen van een octrooihouder zijn dus beperkt en ook de bewijslast is 

zwaar, waardoor het voor de octrooihouder zeer moeilijk zal zijn om na een beperking van zijn 

octrooiconclusies tijdens de aanvraagprocedure nog later een beroep te kunnen doen op de 

equivalentietheorie.367 

 

2.4. First inventor defense of prior user right 

 

Alhoewel een vermeende inbreukmaker over verschillende verdedigingen kan beschikken om 

zijn aansprakelijkheid te vermijden, voornamelijk aantonen dat het octrooi ongeldig is, zullen we 

ons hier beperken tot de first inventor defense voorzien in art. 273 U.S.C. 35. Wanneer een 

vermeende inbreukmaker kan aantonen dat hij, ter goeder trouw, de uitvinding heeft reduced to 

practice meer dan één jaar voor de datum van indiening van de octrooiaanvraag en de uitvinding 

commercieel heeft geëxploiteerd voor deze datum, dan kan er geen sprake zijn van een 

octrooiinbreuk. Deze verdediging is echter enkel mogelijk m.b.t. de zogenaamde octrooien 

inzake bedrijfsvoering of business method patents, waardoor de toepassing van deze verdediging 

toch zeer gelimiteerd is. Verder voorziet het artikel dat de rechten van de octrooihouder 

“uitgeput” zijn ten aanzien van de eindproducten die worden verkregen door middel van de 

beschermde bedrijfsvoering en die worden verkocht door deze eerste uitvinder.368 

 

AFDELING 3: HET RECHT OM OVER HET OCTROOI TE BESCHIKKEN: OVERDRACHT EN 

LICENTIE 

 

De octrooihouder kan beslissen om zelf het octrooi te exploiteren om zo zijn gemaakte kosten 

terug te verdienen. Indien hij echter beslist om dit niet te doen, omdat hij bijvoorbeeld niet over 

de middelen beschikt die noodzakelijk zijn voor de exploitatie, dan heeft hij nog steeds de 

mogelijkheid om zijn rechten op het octrooi over te dragen of om een licentie te verlenen. Hij 

kan dus m.a.w. vrij beschikken over zijn octrooi.  
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3.1. Het recht tot overdracht: assignment 

 

De octrooihouder heeft het recht om het octrooi aan derden over te dragen. De wettelijk basis 

voor het recht tot overdracht is opgenomen in art. 261 U.S.C. 35, dit artikel bepaalt ook dat de 

overdracht steeds schriftelijk dient te worden vastgesteld om geldig te zijn.  De octrooihouder 

kan zowel zijn volledig eigendomsrecht over het octrooi overdragen of een deel ervan, in het 

eerste geval wordt de derde de enige eigenaar van het octrooi, in het laatste geval ontstaat er 

een situatie van mede-eigendom369.370 

 

In het geval er een overdracht plaats vindt dan heeft de derde de mogelijkheid om deze 

overdracht te laten registreren bij het USPTO binnen de drie maanden na het sluiten van de 

overeenkomst tot overdracht. Deze registratie is niet verplicht en indien men ervoor kiest dit 

niet te doen dan heeft dit geen gevolgen voor de geldigheid van de overdracht. Toch valt deze 

registratie aan te raden aangezien art. 261 U.S.C. 35 bepaalt dat een overeenkomst tot 

overdracht nietig zal zijn ten aanzien van elke volgende derde die ook een overeenkomst tot 

overdracht afsloot met de octrooihouder en waarbij deze niet op de hoogte was van die eerste 

overeenkomst, tenzij die eerste overeenkomst werd geregistreerd binnen de drie maanden bij 

het USPTO. De registratiemogelijkheid zorgt er dus voor dat de overeenkomst tegenstelbaar 

wordt aan derden.371  

 

3.2. Het recht tot het verlenen van een licentie 

 

Naast het recht om de volledige eigendom over het octrooi over te dragen, heeft de 

octrooihouder ook het recht om een derde de toestemming te geven om het octrooi te 

exploiteren d.m.v. het verlenen van licenties. In tegenstelling tot de volledige overdracht, blijft de 

octrooihouder bij het verlenen van een licentie de eigenaar van het octrooi. Een licentie kan dan 

ook meer worden gezien als een belofte van de octrooihouder om zijn recht om op te treden 

tegen inbreuken van het octrooi niet uit te oefenen tegen deze derde, de licentienemer en dit 

meestal in ruil voor het betalen van royalty’s. 372 

 

                                                 
369 Deze situatie is gelijk aan de situatie wanneer er sprake is van twee of meer uitvinders. 
370 G. MYERS, Principles of intellectual property law: a concise hornbook, St. Paul (Minn.), Thomson West, 
2008, 362-363; MPEP §301. 
371 G. MYERS, Principles of intellectual property law: a concise hornbook, St. Paul (Minn.), Thomson West, 
2008, 365-366. 
372 G. MYERS, Principles of intellectual property law: a concise hornbook, St. Paul (Minn.), Thomson West, 
2008, 363-364; MPEP §301. 



 115 

Een licentieovereenkomst dient, in tegenstelling tot de overeenkomst tot overdacht, niet 

schriftelijk te worden vastgesteld, alhoewel dit toch wel aan te raden valt omwille van 

bewijsredenen. 373 

 

Door het verlenen van een licentie, verkrijgt de licentienemer een bundel rechten m.b.t. het 

octrooi, deze rechten kunnen echter door de octrooihouder, de licentiegever, worden beperkt in 

de licentieovereenkomst. Deze beperking kunnen betrekking hebben op de duur, de omvang en 

de geografische reikwijdte van de licentie. Daarnaast is er ook het onderscheid tussen een 

exclusieve licentie of een niet-exclusieve licentie. In het eerste geval belooft de octrooihouder, de 

licentiegever, om slechts aan één derde een licentie toe te staan, in het laatste geval heeft de 

octrooihouder nog steeds de mogelijkheid om een licentie aan andere derde toe te staan.374 

 

HOOFDSTUK II: PLICHTEN VAN DE OCTROOIHOUDER 

 

AFDELING 1: BETALEN VAN DE INSTANDHOUDINGSTAKSEN  

 

De octrooihouder moet gedurende de levensduur van het octrooi op verschillende tijdstippen 

een instandhoudingstaks of maintenance fee betalen aan het USPTO, zo niet vervalt het octrooi 

van rechtswege. Deze taksen zijn verschuldigd: 

 

- tussen drie jaar en drie jaar en zes maanden na de datum van toekenning van het octrooi 

- tussen zeven jaar en zeven jaar en zes maanden na de datum van toekenning van het 

octrooi 

- tussen elf jaar en elf jaar en zes maanden na de datum van toekenning van het octrooi375 

 

Daarnaast dient nog te worden vermeld dat de instandhoudingstaksen stijgen naarmate de 

levensduur van het octrooi. Zij bedragen $ 980, $ 2480 en $ 4110 en dienen ten laatste op 

respectievelijk drie jaar en zes maanden, zeven jaar en zes maanden en elf jaar en zes maanden 

te worden betaald.376  

 

                                                 
373 G. MYERS, Principles of intellectual property law: a concise hornbook, St. Paul (Minn.), Thomson West, 
2008, 364. 
374 G. MYERS, Principles of intellectual property law: a concise hornbook, St. Paul (Minn.), Thomson West, 
2008, 364-365. 
375 MPEP §2506;  http://www.uspto.gov/about/offices/cfo/finance/receipts_division.jsp (consultatie 19 
april 2011). 
376 http://www.uspto.gov/web/offices/ac/qs/ope/fee2009september15.htm (consultatie 19 maart 
2011). 
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AFDELING 2: MARKING AND NOTICE 

 

De octrooihouder is onder het Amerikaanse recht verplicht om aan het publiek duidelijk te 

maken dat uitvinding beschermd is door een octrooi. Dit kan hij doen door op de uitvinding de 

woorden “patent” of “pat.” aan te brengen. Wanneer hij nalaat dit te doen dat loopt hij het risico 

dat hij geen schadevergoeding zal verkrijgen ingeval van een octrooi-inbreuk.377  

 

HOOFDSTUK III: VERGELIJKING MET HET EOV 

 

Bij de bespreking van dit deel dient men eerst de aandacht erop te vestigen dat het EOV enkel 

voorziet in een gecentraliseerde aanvraag- en verleningsprocedure. Vanaf het moment dat een 

Europees octrooi wordt toegekend, verkrijgt de octrooihouder een “bundel” nationale octrooien 

van elke lidstaat die hij heeft aangewezen in zijn octrooiaanvraag. Hieruit volgt dat de 

octrooihouder zich na de verlening zal moeten richten tot de nationale rechtbanken en 

instanties voor de uitoefening van zijn rechten en plichten in de desbetreffende lidstaat. Er 

bestaat m.a.w. dus nog geen gecentraliseerde procedure om geschillen omtrent de geldigheid 

van een octrooi of octrooi-inbreuken te beslechten.378  

 

Een echte vergelijking met de regels die gelden in het Amerikaanse recht is dus nagenoeg 

onmogelijk gezien het aantal lidstaten van het EOV. Toch bevat het EOV enkele bepalingen 

hieromtrent en worden er nog steeds verschillende initiatieven genomen door de lidstaten om 

een verdere harmonisatie te bereiken.  

 

AFDELING 1: RECHTEN VAN DE OCTROOIHOUDER 

 

1.1. Bepalingen in het EOV: art. 64 en 69 EOV 

 

Art. 64 EOV bespreekt de rechten die voortvloeien uit een Europees octrooi. Dit artikel 

benadrukt nogmaals dat het Europees octrooi na haar verlening uiteenvalt in een “bundel” 

nationale octrooien. Zowel inzake het exclusief exploitatierecht, het recht om op te treden tegen 

inbreuken op het octrooi als het recht om vrij over het octrooi te beschikken zal de 

octrooihouder dus de nationale wetgeving hieromtrent dienen na te gaan.379 Daarenboven zal de 

octrooihouder ook nog vertalingen van zijn octrooiaanvraag moeten indienen in die 

                                                 
377 Art. 287 U.S.C. 35. 
378 G. TRITTON en R. DAVIS, Intellectual property in Europe, Londen, Sweet & Maxwell, 2008, 86-87. 
379 G. TRITTON en R. DAVIS, Intellectual property in Europe, Londen, Sweet & Maxwell, 2008, 86-87. 
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verschillende lidstaten waardoor de kosten voor de handhaving van een octrooi hoog 

oplopen.380 

 

Daarnaast is er ook omtrent de beschermingsomvang van het Europees octrooi een bepaling 

opgenomen. Art. 69 EOV bepaalt dat de nationale rechtbanken van de lidstaten de 

beschermingsomvang van het Europees octrooi dienen te bepalen aan de hand van de 

conclusies, rekening houdend met de beschrijving en de tekeningen. Dit artikel werd daarna nog 

aangevuld met een protocol381 die een bepaling bevat over de wijze waarop de interpretatie van 

de conclusies dient te gebeuren en bovendien bevat zij ook een bepaling inzake de toepassing 

van de equivalentietheorie. Voor de invoering van deze bepaling bestond er namelijk grote 

onenigheid tussen de verschillende lidstaten inzake de toepassing van de equivalentietheorie, de 

ene aanvaarde het wel, de andere niet. Dit leidde tot grote verschillen inzake de handhaving van 

het Europees octrooi. Art. 1 van het protocol moedigt de lidstaten aan om inzake de interpretatie 

van conclusies een evenwicht te vinden tussen de belangen van de octrooihouder inzake 

bescherming en de belangen van derden inzake rechtszekerheid. Artikel 2 bevestigt de 

geldigheid van de equivalentietheorie, vergelijkbaar met haar Amerikaanse variant. Volgens dit 

artikel dient bij de interpretatie van de conclusies rekening te worden gehouden met elementen 

die equivalent zijn aan elementen die worden beschreven in de conclusies. Niettegenstaande 

deze bevestiging blijven er nog steeds verschillen bestaan tussen de lidstaten inzake de 

toepassing van deze theorie, zoals op welk moment dient de beoordeling van equivalentie te 

gebeuren, is er sprake van een zogenaamde file wrapper estoppel,… Het is duidelijk dat een 

uniforme regeling inzake deze materie niet vlug zal kunnen worden bereikt. Bijgevolg zal de 

octrooihouder nog steeds de nationale wetgeving en rechtspraak moeten bestuderen om de 

beschermingsomvang van zijn octrooi te bepalen in een specifieke lidstaat.382  

 

1.2. European Patent Litigation Agreement (EPLA) 

 

Art. 69 EOV is de enige bepaling die werd opgenomen in het EOV die leidt tot enige harmonisatie 

tussen de lidstaten. Toch wordt er nog steeds gepoogd om een verdere harmonisatie te bereiken. 

De twee grootste initiatieven die betrekking hebben op deze materie zijn het European Patent 

Litigation Agreement (EPLA) en het gemeenschapsoctrooi of EU-octrooi. Onderhandelingen over 

                                                 
380 Zie supra Deel V, hfdst. 4, afd. 2, 2.2.5. 
381 Protocol inzake de interpretatie van art. 69 EOV van 5 oktober 1973, 
http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/7bacb229e032863dc12577ec004ada98/$FIL
E/EPC_14th_edition.pdf (consultatie 27 juli 2011). 
382 B. DE VUYST, Handboek octrooien: een kort begrip voor juristen en wetenschappers, Brugge, Die Keure, 
2006, 75-77; G. TRITTON en R. DAVIS, Intellectual property in Europe, Londen, Sweet & Maxwell, 
2008,182-184. 
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het EPLA werden reeds gestart in 1999, de laatste versie dateert van 2005 en voorziet in de 

oprichting van een nieuwe internationale organisatie, de European Patent Judiciary waartoe de 

lidstaten van het EOV kunnen toetreden. Deze organisatie zou uit twee organen bestaan, 

enerzijds het Europese Gerechtshof inzake Octrooien (European Patent Court) en anderzijds een 

administratief orgaan. Dit akkoord zou leiden tot meer uniformiteit in de rechtspraak m.b.t. 

Europese octrooien. Maar als gevolg van de onderhandelingen inzake het gemeenschapsoctrooi 

is dit akkoord nog steeds niet in werking getreden en door de recente doorbraken inzake het 

gemeenschapsoctrooi is de kans ook klein dat dit in de toekomst zal gebeuren.383 

 

1.3. Van Gemeenschapsoctrooi naar EU-octrooi  

 

Het Gemeenschapsoctrooi is dan weer een heel ander verhaal waarvan de eerste 

onderhandelingen dateren van 1997. Bovendien moet dit initiatief geplaatst worden binnen het 

kader van de Europese Unie (EU) en niet binnen dat van het EOV. In de loop der jaren volgende 

verschillende onderhandelingen en voorstellen om te komen tot een Gemeenschapsoctrooi 

waarvan de geldigheid zich uitstrekt over het grondgebied van de EU. De invoering van een 

gemeenschapsoctrooi zou dus leiden tot een eenvormige aanvraag- en verleningsprocedure, via 

het EOV; waarbij de EU, toen nog Europese Gemeenschap (EG), zou worden aangewezen als 

lidstaat; daardoor zou het gemeenschapsoctrooi dezelfde rechtsgevolgen hebben binnen het 

gehele grondgebied van de EU. Het gemeenschapsoctrooi zou dus een derde alternatief worden 

om octrooibescherming te verkrijgen in de EU, naast deze van nationale octrooien en het 

Europees octrooi. Ten gevolge van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon in 2009 

werd ook een naamsverandering ingevoerd, men spreekt vanaf nu over het EU-octrooi i.p.v. het 

Gemeenschapsoctrooi. Het bleef echter wachten op een doorbraak en dit was voornamelijk te 

wijten aan de taalproblematiek. Het voorstel was om hetzelfde taalregime te hanteren die wordt 

gebruikt voor het EOB, waarbij de officiële talen dus het Engels, Frans en Duits zouden worden. 

Verschillende lidstaten voelden zich echter benadeeld waardoor consensus uitbleef. Toch werd 

in 2010 een doorbraak geforceerd, verschillende EU lidstaten hebben besloten op basis van een 

zogenaamde “advanced co-operation” reeds de eerste stappen te nemen tot de creatie van een 

EU-octrooi. Tot op heden zijn reeds 25 lidstaten toegetreden, enkel Spanje en Italië weigeren 

deel te nemen omwille van de taalproblematiek. De creatie van een EU-octrooi is dus nog steeds 

                                                 
383 G. VAN OVERWALLE en V. VANOVERMEIRE, “De toekomst van het Europees octrooirecht”, in Recht in 

beweging. 16de VRG-Alumnidag 2009, Antwerpen, Maklu, 2009, 101-102; http://www.epo.org/law-
practice/legislative-initiatives/epla.html (consultatie 28 juli 2011). 
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geen realiteit, maar de toekomstmuziek is toch reeds hoorbaar. Ook de Europese Commissie is 

positief ingesteld en hoopt dat de eerste EU-octrooien tegen 2013 het licht zien.384 

 

Daarnaast werd in 2007 voorstellen gedaan om tot een gecentraliseerde geschillenregeling te 

komen d.m.v. het sluiten van een akkoord m.b.t. het oprichten van een European and EU Patents 

Court (EEUPC). Dit hof zou de bevoegdheid hebben om alle geschillen omtrent geldigheid en 

inbreuken van zowel het Gemeenschapsoctrooi als de Europese octrooien te beslechten. Dit 

voorstel werd in 2009 voorgelegd aan het Europees Hof van Justitie met de vraag naar de 

verenigbaarheid ervan met de Europese regelgeving. De uitspraak volgde in 2011 waarbij het 

Hof besloot dat de vraag negatief diende te worden beantwoord. Op dit moment wordt gewerkt 

aan een nieuw voorstel, genaamd Unified Patent Court, waarin men zal pogen tegemoet te komen 

aan de bezwaren van het Hof.385  

 

AFDELING 2: PLICHTEN VAN DE OCTROOIHOUDER 

 

2.1. Betalen van de instandhoudingstaksen: de jaartaksen 

 

Ingevolge art. 86 (1) EOV moet de aanvrager van een octrooi jaartaksen betalen voor zijn  

hangende Europese octrooiaanvraag. Deze taksen zijn jaarlijks verschuldigd vanaf het derde jaar 

na de datum van indiening van de Europese octrooiaanvraag, niet de prioriteitsdatum, in het 

geval er één is. Deze jaartaksen zijn niet langer verschuldigd vanaf het jaar volgend op het jaar 

waarin de vermelding van de verlening van het octrooi wordt gepubliceerd. Indien het octrooi 

dus tijdig wordt verleend, vooraleer de jaartaks vanaf het derde jaar verschuldigd is, dan zal de 

aanvrager geen jaartaksen moeten betalen aan het EOB. De bedragen van deze taksen worden 

geregeld aangepast en kunnen worden terug gevonden in de Rules relating to Fees, die wordt 

gepubliceerd op de website van het EOB.386 

                                                 
384 G. VAN OVERWALLE en V. VANOVERMEIRE, “De toekomst van het Europees octrooirecht”, in Recht in 

beweging. 16de VRG-Alumnidag 2009, Antwerpen, Maklu, 2009, 101-109; 
http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/single_market_for_goods/pharmaceutical_and_
cosmetic_products/l26056_nl.htm (consultatie 28 juli 2011); http://www.epo.org/law-
practice/legislative-initiatives/eu-patent.html (consultatie 28 juli 2011);  
http://www.voka.be/innoveren/nieuws/Pages/25lidstatenkeurenEU-Octrooigoed.aspx (consultatie 28 
juli 2011). 
385  G. VAN OVERWALLE en V. VANOVERMEIRE, “De toekomst van het Europees octrooirecht”, in Recht in 

beweging. 16de VRG-Alumnidag 2009, Antwerpen, Maklu, 2009, 101-106; http://www.epo.org/law-
practice/legislative-initiatives/eu-patent.html (consultatie 28 juli 2011). 
386 R. HACON en J. PAGENBERG, Concise European patent law, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law 
International, 2007, 106-107; 
http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/D0105F9FBB841A8AC12575590040BA6C/$F
ile/rules_relating_to_fees_02_09.pdf (consultatie 29 juli 2011); 
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Na de verlening van het Europees octrooi zal de octrooihouder nog steeds gehouden worden om 

instandhoudingstaksen of jaartaksen te betalen in de door hem aangewezen lidstaten. De 

octrooihouder zal steeds de relevante nationale wetgeving en regelgeving hieromtrent dienen na 

te gaan. Het kostplaatje van een Europees octrooi kan dus zeer hoog oplopen.387 

 

2.2. Andere verplichtingen 

 

Om na te gaan of de octrooihouder ook nog aan andere verplichtingen heeft zal men zich 

opnieuw moeten wenden tot de nationale wetgeving van de lidstaten. Deze kunnen bijvoorbeeld 

voorzien in een verplichting tot exploitatie van de uitvinding. Indien de octrooihouder weigert 

zijn uitvinding te exploiteren en daarenboven ook weigert om aan derden een licentie te 

verlenen, dan kunnen deze derden naar de overheid stappen met de vraag om een gedwongen 

licentie op te leggen aan de octrooihouder.388 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/E1E64D914A411ABEC12576DB004BA80A/$
File/schedule_of_fees_04_10.pdf (consultatie 29 juli 2011). 
387 R. HACON en J. PAGENBERG, Concise European patent law, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law 
International, 2007, 106-107. 
388 F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht, Brugge, Vanden Broele, 
2007, 215. 
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DEEL VIII: NIETIGHEID EN VERVAL VAN HET OCTROOI 

 

HOOFDSTUK I: NIETIGHEID VAN HET OCTROOI 

 

Eenieder die er belang bij heeft, meestal zal dit een persoon zijn die beschuldigd wordt van 

octrooiinbreuk, kan de geldigheid van een octrooi betwisten voor de rechtbank. In de V.S.A. 

wordt de bevoegdheid in deze zaken toegewezen aan de U.S. Federal District Courts, zij 

beschikken over een exclusieve bevoegdheid inzake octrooien. Na een uitspraak door een 

Federal District Court heeft men de mogelijkheid om in beroep te gaan bij U.S. Court of Appeals 

for the Federal Circuit (CAFC). Deze instantie is bevoegd voor het beroep dat wordt ingesteld 

tegen beslissingen inzake octrooien van zowel de Federal District Courts als de Board of Patent 

Appeals and Interferences (BPAI) bij het USPTO. Als laatste toevlucht kan men zich daarna ook 

nog wenden tot het Supreme Court.389 

 

De geldigheid van een octrooi kan op verschillende gronden worden betwist. Deze gronden zijn 

de materiële voorwaarden; octrooieerbaar voorwerp, nieuwheid, nuttigheid en nonobviousness; 

en de formele voorwaarden; disclosure requirements en definiteness voorwaarde.390  

 

Daarnaast hebben derden ook de mogelijkheid om de geldigheid van een octrooi te betwisten 

voor het USPTO door middel van de reexamination procedure. Belangrijk is om hier in gedachte 

te houden dat de gronden om de geldigheid van een octrooi te betwisten wel beperkter zijn dan 

deze voor de rechtbanken. Er moet namelijk sprake zijn van een nieuwe substantiële vraag naar 

de octrooieerbaarheid van de uitvinding en de middelen om dit aan te tonen zijn ook beperkt.  

 

HOOFDSTUK II: VERVAL VAN HET OCTROOI 

 

AFDELING 1: VERSTRIJKEN VAN DE BESCHERMINGSTERMIJN  

 

Zoals we reeds in Deel VI, hfdst. II hebben gezien, vervalt het octrooi van rechtswege bij het 

verstrijken van een termijn van twintig jaar na de datum van indiening of de prioriteitsdatum. 

Hierna komt de uitvinding in het publiek domein terecht en kan eenieder de uitvinding 

produceren, gebruiken, aanbieden te verkopen of verkopen zonder hiervoor toestemming te 

                                                 
389 M.J. ADELMAN, G.P. KLANCNIK en R.R. RADER, Patent law in a nutshell, St. Paul (Minn.), West Publ. Co., 
2008, 22; J.M. MUELLER, An introduction to patent law, New York, Aspen, 2006, 32-37;  
http://www.cafc.uscourts.gov/the-court/court-jurisdiction.html (consultatie 29 juli 2011). 
390 Art. 282 U.S.C. 35; A.R.  MILLER en M.H. DAVIS, Intellectual property: patents, trademarks and copyright 

in a nutshell, St. Paul (Minn.), Thomson West, 2007, 14-15. 
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moeten vragen of zonder hiervoor een vergoeding verschuldigd te zijn aan de voormalige 

octrooihouder.391  

 

AFDELING 2: NIET BETALEN VAN DE INSTANDHOUDINGSTAKSEN 

 

Indien een octrooihouder wenst zijn octrooi te behouden gedurende de twintigjarige 

beschermingstermijn dan moet hij op specifieke tijdstippen een instandhoudingstaks betalen.392  

 

In het geval de octrooihouder nalaat om de instandhoudingstaks te betalen op deze tijdstippen 

heeft dit niet meteen tot gevolg dat zijn octrooi van rechtswege vervalt, hij beschikt namelijk nog 

over een bijkomende zes maanden om alsnog de taksen te betalen met een bijkomende toeslag. 

Indien hij na deze zes maanden nog steeds geen betaling met toeslag heeft verricht dan volgt wel 

het rechtstreeks verval van het octrooi.393 Toch heeft de octrooihouder na het verval van het 

octrooi toch de mogelijkheid om het octrooi te “herstellen” indien hij kan aantonen dat de niet of 

laattijdige betaling van de instandhoudingstaks onvermijdelijk of onopzettelijk was.394  

 

HOOFDSTUK III: VERGELIJKING MET HET EOV 

 

AFDELING 1: NIETIGHEID VAN HET OCTROOI 

 

Net als in het Amerikaanse octrooirecht kan iedere belanghebbende de geldigheid van het 

octrooi betwisten voor een rechtscollege. Het zijn de nationale rechtscollege van een lidstaat die 

bevoegd zijn om een octrooi voor het grondgebied van haar lidstaat nietig te verklaren.395 Het 

betreft hier dus opnieuw een nationale aangelegenheid die echter wel beperkt wordt door art. 

138 EOV. Dit artikel bespreekt de gronden op basis waarvan een octrooi nietig kan worden 

verklaard: 

- de uitvinding voldoet niet aan de materiële geldigheidsvereisten, m.n. octrooieerbaar 

onderwerp, nieuwheid, uitvinderswerkzaamheid en toepasbaar op het gebied van de 

nijverheid; 

- de beschrijving van de uitvinding is onvoldoende duidelijk of onvolledig; 

                                                 
391 G. MYERS, Principles of intellectual property law: a concise hornbook, St. Paul (Minn.), Thomson West, 
2008, 311. 
392 Zie Deel VII, hfdst. II, afd. 1.  
393 MPEP §2506; http://www.uspto.gov/about/offices/cfo/finance/receipts_division.jsp (consultatie 15 
juli 2011). 
394 MPEP §2590.  
395 G. TRITTON en R. DAVIS, Intellectual property in Europe, Londen, Sweet & Maxwell, 2008,185. 
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- het onderwerp van het octrooi strekt zich verder uit dan de inhoud van de 

octrooiaanvraag; 

- de beschermingsomvang van het octrooi is uitgebreid; 

- de octrooihouder is niet de rechthebbende op het octrooi.396 

 

Het Europees octrooi, en het daarvan deel uitmakend nationaal octrooi, kan enkel op één van 

deze gronden worden nietig verklaard door de nationale rechtscolleges. 

 

Daarnaast bestaat er ook de mogelijkheid om een octrooi nietig te laten verklaren voor het EOB, 

namelijk tijdens de oppositieprocedure. Het belangrijkste verschil met de nationale procedures 

is dat tijdens een oppositieprocedure het Europees octrooi voor alle aangewezen lidstaten kan 

worden nietig verklaard.397  

 

AFDELING 2: VERVAL VAN HET OCTROOI 

 

2.1. Verstrijken van de beschermingstermijn 

 

Net als in het Amerikaanse recht bedraagt de octrooitermijn twintig jaar vanaf de datum van 

indiening of prioriteitsdatum.398 Na het verstrijken van deze termijn komt de uitvinding in het 

publiek domein terecht. 

 

2.2. Niet betalen van de instandhoudingstaksen 

 

Zoals we reeds gezien hebben bij de verplichting tot betalen van de jaartaksen, zal de 

octrooihouder de nationale wetgeving van de betrokken lidstaten moeten onderzoeken om na te 

gaan wat de gevolgen zijn van een te late betaling of het nalaten van betaling te doen.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
396 F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht, Brugge, Vanden Broele, 
2007, 221; H. VANHEES, Basiswetteksten inzake het recht van de intellectuele eigendom, Antwerpen, 
Intersentia, 2008, 315. 
397 G. TRITTON en R. DAVIS, Intellectual property in Europe, Londen, Sweet & Maxwell, 2008, 169. 
398 Art. 63 (1) EOV. 
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DEEL IV: CONCLUSIE 

 

De doelstelling van deze meesterproef was het schetsen van een algemeen beeld van de 

octrooibescherming in de V.S. Tevens werd ook een vergelijking gemaakt met de 

octrooibescherming onder het EOV. Uit deze vergelijking is gebleken dat er zowel grote 

gelijkenissen als grote verschillen bestaan. 

 

Een eerste verschil kan reeds gevonden worden in de regels m.b.t. het octrooieerbare 

onderwerp. In de V.S. gaat men uit van een positieve beschrijving, terwijl men onder het EOV 

uitgaat van een negatieve omschrijving. Onder het EOV moet de uitvinding bovendien ook 

technisch van aard zijn, deze voorwaarde is echter niet langer van toepassing in de V.S. Hieruit 

kunnen we besluiten dat de V.S. op het vlak van het octrooieerbaar onderwerp toch een iets 

ruimere interpretatie hanteert waardoor uitvindingen die misschien niet octrooieerbaar zijn 

onder het EOV toch octrooieerbaar kunnen zijn in de V.S. 

 

Het grootste verschil volgt echter voornamelijk uit het feit dat de V.S. de first-to-invent regel 

hanteert, terwijl het EOV, en daarmee de rest van de wereld, gebruik maakt van de first-to-file 

regel. Dit heeft tot gevolg dat de regels die zijn opgesteld om de nieuwheid van een uitvinding te 

onderzoeken ook dermate van elkaar verschillen. Zo is de interference procedure, die de 

hoeksteen vormt van de first-to-invent regel, onbestaande in het EOV. Daarnaast wordt de 

octrooihouder in de V.S. ook een grace period gegund, waardoor bepaalde bekendmakingen er 

niet toe zullen leiden dat een uitvinding niet langer als nieuw zal worden beschouwd. Dit in 

tegenstelling tot het EOV, die een duidelijke absolute nieuwheidsvoorwaarde oplegt. De 

uitvinder die onder het EOV wenst octrooibescherming te verkrijgen, houdt dus beter zijn 

mondje dicht. Bovendien wordt in de V.S. een onderscheid gemaakt naargelang de 

bekendmaking van de uitvinding zich voordoet binnen de V.S. of afkomstig is van het buitenland. 

Onder het EOV wordt, ten gevolge van de absolute nieuwheidsvereiste, dergelijk onderscheid 

niet gemaakt. We kunnen dus concluderen dat het EOV toch iets strenger is inzake het 

onderzoek naar nieuwheid. 

 

Ook inzake de formele voorwaarde bestaat er een verschil tussen de V.S. en het EOV. In de V.S. 

wordt namelijk vereist dat de aanvrager de best mode of beste uitvoeringsvorm van de 

uitvinding opneemt in zijn aanvraag. Op dit punt is het EOV dan weer milder in vergelijking met 

de V.S. aangezien deze voorwaarde niet wordt gesteld. 
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Daarnaast bestaan er ook verschillen inzake de publicatie van hangende octrooiaanvragen. 

Alhoewel de algemene regel in de V.S. en onder het EOV is dat deze worden gepubliceerd na het 

verstrijken van een termijn van achttien maanden na de indiening van de octrooiaanvraag, 

bestaat er in de V.S. toch een mogelijkheid om de octrooiaanvraag geheim te houden. Onder het 

EOV bestaat er geen enkele uitzondering op de algemene regel.  

 

Inzake de procedure voor het bekomen van een octrooi kunnen opnieuw zowel gelijkenissen als 

verschillen worden gevonden. Het grootste verschil volgt uit het feit dat onder het EOV de 

procedure in twee delen wordt gesplitst, bestaande uit een eerste fase waarbij een 

nieuwheidsverslag wordt opgemaakt en een tweede fase die bestaat uit een onderzoek ten 

gronde. Dit heeft als voordeel dat de aanvrager reeds in een vroeger stadium kan beslissen om 

de octrooiaanvraag niet verder te zetten. Dit in tegenstelling tot de V.S. waarbij deze twee fases 

tegelijkertijd worden uitgevoerd.  

 

Toch dient hier te worden vermeld dat een voorstel werd ingediend om de octrooiwetgeving in 

de V.S. te wijzigen. De grootste verschillen die op dit moment bestaan tussen de V.S. en het EOV 

vormen ook onderdeel van de voorgestelde wijzigingen. Het valt echter af te wachten of dit 

voorstel zal worden goedgekeurd in de toekomst. Een switch naar de first-to-file regel in de V.S. 

zou ertoe leiden dat heel wat artikels van de huidige octrooiwetgeving zullen verdwijnen of 

moeten worden aangepast. 

 

De vergelijking tussen de V.S. en het EOV kon echter niet op alle vlakken worden doorgetrokken. 

Doordat een Europees octrooi na de verlening uiteenvalt in verschillende nationale octrooien 

kon geen vergelijking worden gemaakt m.b.t. materies zoals geografische reikwijdte, het 

exclusieve exploitatierecht van de octrooihouder, het optreden tegen octrooi-inbreuken,… Deze 

materies worden beheerst door het nationale recht van de lidstaten en de regelgeving 

hieromtrent kan dus ook verschillen van lidstaat tot lidstaat.  

 

Tot slot heb ik mijzelf de vraag gesteld naar welk octrooisysteem mijn voorkeur uitgaat, m.a.w. 

wat is het beste octrooisysteem. Ik ben echter tot de conclusie gekomen dat men geen 

uitspraken hierover kan doen enkel op basis van een theoretische studie. Enkel personen die in 

de praktijk geconfronteerd worden met beide octrooisystemen beschikken over de kennis om te  

oordelen welke verschillen nu juist beschouwd kunnen worden als een voordeel of een nadeel. 
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