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Opgave Inbreuk-Nietigheid 2006. 
 
Achtergrondinformatie. 
U wordt benaderd door een nieuwe klant, de firma Ruimzicht BV, die producent is 
van buitenspiegels en dode-hoek-spiegels voor auto´s. Uw klant wendt zich tot u met 
het volgende probleem. 
Uw klant heeft op 13 juni 2003 een zelf opgestelde octrooiaanvrage bij het 
toenmalige Bureau voor de Industriële Eigendom ingediend. Uw klant dacht daarbij 
vooral aan eigen bescherming en niet zozeer aan inbreuk door anderen en heeft 
daarom destijds geen verzoek voor een literatuuronderzoek bij het Bureau voor de 
Industriële Eigendom ingediend. Wel meldt uw klant in het bezit te zijn van een 
bewijs dat er octrooi op de aanvrage is verleend en wel onder het nummer 1009321. 
Een kopie van de tekst is bijgevoegd (bijlage A). 
Uw klant heeft u meegedeeld dat het idee voor de octrooiaanvrage afkomstig was 
van een buschauffeur die tot twee weken voordat hij het idee aan uw klant vertelde in 
dienst was van uw klant. Hij vindt dat de buschauffeur het idee nooit in die twee 
weken heeft kunnen verzinnen en uittesten. Hij is daarom van mening dat de 
uitvinding gedaan moet zijn toen de buschauffeur nog bij hem in dienst was en dus 
de intellectuele eigendom volgens de Nederlandse wet aan hem toevalt. Het mag 
niet verwonderlijk zijn, dat de buschauffeur daar anders over denkt. Omdat de 
waarde van de uitvinding tot nu toe weinig leek te zijn, hebben de partijen er echter 
nog geen groot punt van gemaakt. Uw klant merkt echter dat het idee in de markt 
blijkt aan te slaan en hoopt er goed geld mee te kunnen verdienen. De buschauffeur 
heeft echter gemeld dat hij vindt dat al het geld dat er met het octrooi zal worden 
verdiend aan hem toebehoort. 
Uw klant deelt u verder mee, dat hij al twee concurrenten heeft geïdentificeerd die 
precies het product op de markt brengen, of althans ervoor adverteren, dat hij via zijn 
octrooi heeft beschermd. Van beide concurrenten heeft hij een folder toegestuurd, 
die als bijlagen D en E zijn bijgevoegd. Hij heeft de beide concurrenten een duidelijke 
brief gestuurd en hun verzocht hun activiteiten te staken. Hij heeft ook al met 
gerechtelijke stappen gedreigd, als zij hun activiteiten niet staken. Zijn concurrenten 
hebben nu samen een advocaat in de arm genomen en die heeft uw klant 
geschreven, dat zijn concurrenten niet onder de indruk zijn van het octrooi. Zij vinden 
onder andere dat het octrooi in zijn geheel nietig is. Ter ondersteuning van zijn brief 
heeft de advocaat uw klant twee documenten uit de stand van de techniek 
toegestuurd, namelijk het Duitse Gebrauchsmuster G 90 05 537 (bijlage B) en de 
Europees octrooiaanvrage EP-A-666 196 (bijlage C). 
U wordt gevraagd uw klant van advies te dienen door hem een brief te schrijven. In 
die brief dienen achtereenvolgens de volgende vragen aan de orde te worden 
gesteld. 
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Vraag 1. 
a) Geef van de inrichtingen van beide concurrenten, zoals aan u voorgelegd via 

bijlagen D en E, aan of zij inbreuk maken op de conclusies zoals zijn verleend 
in octrooi 1009321. 

b) Welke officiële stappen moet uw klant zetten alvorens hij met dit octrooi 
1009321 een inbreuk-rechtszaak bij de Nederlandse rechter aanhangig kan 
maken? 

c) Welke drie typen rechtsgang kan uw klant daarvoor kiezen? Welke raadt u uw 
klant aan en waarom? 

 
Vraag 2. 

a) Geef per conclusie van octrooi 1009321 aan welke argumenten de 
concurrenten van uw klant bij een rechter naar voren zouden kunnen brengen 
om de nietigheid van de betreffende conclusies te betogen. Indien mogelijk 
wordt u gevraagd ook andere argumenten dan nieuwheid en inventiviteit te 
betogen. 

b) Welke terugvalposities, indien nodig, kunt u uw klant aanraden? Welke 
formele stappen moeten er worden gezet, mocht er op zo´n positie moeten 
worden teruggevallen? 

 
Vraag 3. 

a) Aan wie valt de eigendom van het octrooi 1009321 toe? Beredeneer uw 
antwoord en geef een basis voor uw argumentatie. 

b) Welke rechter van welke plaats in Nederland is bevoegd om het geschil te 
horen tussen de buschauffeur en Ruimzicht BV mocht een van beide partijen 
besluiten het geschil aan een rechter te willen voorleggen. Motiveer uw 
antwoord. 

c) Mocht een rechter beslissen dat de eigendom toevalt aan Ruimzicht BV, welke 
claim staat de buschauffeur dan nog open? Motiveer uw antwoord. 

 
Vraag 4. 

a) beide inbeukmakers zeggen verder alleen spiegels te verkopen, die op een 
niet-inbreukmakende wijze op de vrachtwagen of bus te bevestigen zijn, dus 
zij maken zeker geen inbreuk op conclusies 1-3; wat is uw commentaar? 
b) Beiden willen spiegels ook in Duitsland aanbieden, is de inbreukvraag ten 
aanzien van het alleen verkopen van spiegels voor conclusies 1-3 daar anders 
te beoordelen, leg uit. 
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Bijlagen: 
A. Nederlands octrooi 1009321; 
B. Duits Gebrauchsmuster G 90 05 537 
C. Europese octrooiaanvrage EP-A-666 196 
D. Folder van concurrent Koenderik Vrachtwagens BV 
E. Folder  van concurrent Soleil Tours BV 
F. Woordenlijst bij de bijlagen B. en C. 
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