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RIJKSWET van 19 december 2002 (Stb. 35), houdende wijziging van de Rijksoctrooiwet
1995 in verband met de behandeling van octrooiaanvragen die zijn ingediend op grond van
de Rijksoctrooiwet.

Uitgegeven, 24 februari 2003

De minister van Justitie,
H.R. Croes
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RIJKSWET van 19 december 2002 (Stb. 35), houdende wijziging van de
Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de behandeling van octrooiaanvragen die zijn
ingediend op grond van de Rijksoctrooiwet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau,
enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om met het oog op de
intrekking van de Rijksoctrooiwet nadere overgangsmaatregelen te treffen voor
octrooiaanvragen waarover nog niet definitief is besloten en voor octrooien die zijn
verleend op grond van de Rijksoctrooiwet;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State van het Koninkrijk gehoord, en met gemeen overleg
der Staten-Generaal, de bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen
zijnde, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
ARTIKEL I
De Rijksoctrooiwet 19951 wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 102 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het eerste lid komt te luiden:
1. Ten aanzien van octrooiaanvragen die zijn ingediend voor 1 april 1995 en van deze
aanvragen afgesplitste octrooiaanvragen zijn de Rijksoctrooiwet en de artikelen 102a tot
en met 102e van toepassing.
2. In het tweede lid, onderdeel a, wordt «het eerste lid, onder a,» vervangen door: het
eerste lid.
B
Na artikel 102 worden zes artikelen ingevoegd, luidende:
Artikel 102a
1. Op octrooiaanvragen ten aanzien waarvan het resultaat van het onderzoek naar de
stand van de techniek aan de aanvrager is meegedeeld, maar de aanvraagafdeling van de
Octrooiraad op de datum van inwerkingtreding van dit artikel nog geen besluit heeft
genomen als bedoeld in artikel 24 van de Rijksoctrooiwet, verleent de Octrooiraad in
afwijking van Hoofdstuk II, Afdeling II, van de die Rijkswet octrooi door het plaatsen van
Stb. 1995, 52, laatstelijk gewijzigd bij de rijkswet van 13 juni 2002, Stb. 366 (AB 2002 no. 84).
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een gedateerde aantekening op de aanvrage in de vorm zoals deze door de aanvrager is
ingediend of door hem nadien is gewijzigd.
2. Indien op de datum van inwerkingtreding van dit artikel het resultaat van het
onderzoek naar de stand van de techniek nog niet aan de aanvrager is meegedeeld, wordt
het octrooi verleend met ingang van twee maanden na de datum waarop het resultaat van
het onderzoek van de stand van de techniek is meegedeeld aan de aanvrager, welke termijn
op verzoek van de aanvrager door de Octrooiraad eenmaal met twee maanden kan worden
verlengd.
Artikel 102b
1. In afwijking van Hoofdstuk II, Afdeling II, van de Rijksoctrooiwet verleent de
Octrooiraad octrooi op octrooiaanvragen ten aanzien waarvan de aanvraagafdeling of de
afdeling van beroep van de Octrooiraad na de inwerkingtreding van dit artikel op grond
van artikel 24 of 24A van die Rijkswet besluit tot gehele of gedeeltelijke openbaarmaking,
door het plaatsen van een gedateerde aantekening op de aanvrage in de vorm zoals deze
door de aanvraagafdeling of de afdeling van beroep geschikt is bevonden voor verlening.
2. Het octrooi begint to werken met ingang van de datum van het besluit tot gehele of
gedeeltelijke openbaarmaking.
Artikel 102c
1. Vanaf de datum van inwerkingtreding van artikel 102a is artikel 102a van
overeenkomstige toepassing op octrooiaanvragen waarop de artikelen 29A tot en met 29F
van de Rijksoctrooiwet van toepassing zijn, met dien verstande dat:
a. de Octrooiraad besluit tot verlening van het octrooi door het plaatsen van een
gedateerde aantekening op de aanvrage, doch dat de inschrijving van de octrooiaanvrage
in het octrooiregister en de verlening van het octrooi worden opgeschort, en
b. de artikelen 41 tot en met 45 op die octrooiaanvragen van overeenkomstige toepassing
zijn.
2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op artikel 102b.
Artikel 102d
1. Vanaf de datum van inwerkingtreding van dit artikel of, indien dat later is, vanaf de
datum van verlening van het octrooi, hebben octrooien die zijn verleend op grond van de
Rijksoctrooiwet of die worden verleend op grond van de artikelen 102a, 102b of 102c, in
Nederland en de Nederlandse Antillen dezelfde rechtsgevolgen als octrooien die zijn
verleend op grond van artikel 36 en zijn daarop de bepalingen van deze rijkswet van
toepassing, met dien verstande dat:
a. de toepassing van artikel 76 beperkt is tot octrooien die zijn verleend op grond van
artikel 102a of 102c, eerste lid, en
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b. de toepassing van de artikelen 84 tot en met 86 beperkt is tot octrooien die zijn
verleend op grond van de artikelen 102a, 102b of 102c.
2. Vanaf de datum van inwerkingtreding van dit artikel of, indien dat later is, vanaf de
datum van verlening van het octrooi, hebben octrooien die zijn verleend op grond van de
Rijksoctrooiwet of die worden verleend op grond van de artikelen 102a, 102b of 102c, in
Aruba dezelfde rechtsgevolgen als octrooien die zijn verleend op grond van artikel 34 van
de Landsverordening van Aruba van 5 mei 1997 houdende regels met betrekking tot
octrooien (Octrooiverordening).
Artikel 102e
1. Op een verzoek tot herstel in de vorige toestand dat is ingediend na de
inwerkingtreding van dit artikel, is artikel 23 van de Rijksoctrooiwet 1995 van toepassing.
2. Het bureau verleent op een octrooiaanvrage die na de inwerkingtreding van deze wet
wordt hersteld in de vorige toestand, octrooi door het plaatsen van een gedateerde
aantekening op de aanvrage in de vorm zoals deze door de aanvrager is ingediend of door
hem nadien is gewijzigd.
3. Het octrooi begint te werken met ingang van de datum waarop het besluit tot herstel
onherroepelijk is.
Artikel 102f
Het openbare deel van de registers die worden gehouden op grond van de
Rijksoctrooiwet maakt vanaf het tijdstip, bedoeld in artikel 101, deel uit van het register,
bedoeld in artikel 19.
C

Artikel 103, eerste lid, komt te luiden:
1. Vanaf de datum van inwerkingtreding van dit artikellid is ten aanzien van Europese
octrooien, waarvan de vermelding van de verlening overeenkomstig artikel 97, vierde lid,
van het Europees Octrooiverdrag is gepubliceerd voor de inwerkingtreding van deze
rijkswet, en licenties onder deze octrooien, het bij en krachtens deze rijkswet bepaalde van
toepassing.
D
Artikel 108, eerste lid, komt te luiden:
1. De artikelen 57 tot en met 58a zijn van toepassing op licenties onder octrooien die zijn
verleend op grond van de Rijksoctrooiwet of die worden verleend op grond van de
artikelen 102a, 102b of 102c.
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E
In artikel 113, tweede lid, wordt na «102, eerste lid,» toegevoegd: artikel 102a tot en met
artikel 102f,.
ARTIKEL II
De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen
tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden
vastgesteld.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad, in het Publicatieblad van de Nederlandse
Antillen en in het Afkondigingsblad van Aruba zal worden geplaatst en dat alle
ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige
uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 19 december 2002
Beatrix
De Staatssecretaris van Economische Zaken,
J. G. Wijn
Uitgegeven de vierde februari 2003
De Minister van Justitie,
J. P. H. Donner

