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4 juli 2007

Betreffende wetsvoorstel:
30975

Wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 en enige andere wetten naar aanleiding
van de evaluatie van de Rijksoctrooiwet 1995 van 2006 (Evaluatie 2006
Rijksoctrooiwet 1995)

Eindstemming wetsvoorstel
Het wetsvoorstel is op 3 juli 2007 aangenomen door de Tweede Kamer. De fractie van de
SP stemde tegen.

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen
Artikel I, onderdeel D
11 (Gesthuizen)
Het wetsvoorstel maakt het mogelijk om ook op basis van een Engelstalige aanvraag een
Nederlands octrooi verleend te krijgen. Gecombineerd met de forse prijsverlaging van het
Nederlandse nieuwheidonderzoek, kan het Nederlands octrooisysteem daarom een forse
aanzuigende werking krijgen op buitenlandse bedrijven. Het gevolg is enerzijds dat het
Nederlandse octrooisysteem overbelast wordt door de vele nieuwe aanvragen. Anderzijds
zal de stijging van het aantal verleende octrooien een belemmering vormen voor het
Nederlandse MKB. Een bedrijf moet zich immers bewust zijn van de ontwikkelingen van de
markt waar het zich op beweegt, dus ook van mogelijke octrooien. Meer octrooien betekent
dus meer onderzoek.
Nu wordt een Nederlands octrooi alleen verleend op basis van een Nederlandstalige
aanvraag. Dit amendement dient ertoe om die situatie te handhaven en derhalve
octrooiverlening op basis van een Engelstalige aanvraag uit het wetsvoorstel te schrappen.
Verworpen. Voor: SP
Amendementen zijn in volgorde van stemming - op artikelnummer - weergegeven: allereerst de aangenomen en/of overgenomen
amendementen, vervolgens de verworpen of ingetrokken amendementen en tenslotte eventuele moties. Vervangen amendementen zijn
d.m.v. een  aangegeven: bijv. 7  8  20. Amendement nr. 7 is vervangen door amendement nr. 8, dat op zijn beurt vervangen is
door amendement nr. 20. De vette notatie van het stuknummer geeft aan dat dit het definitieve amendement is. De stemmingslijsten
worden gemaakt op basis van de ongecorrigeerde draad van de vergadering.
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Moties
8 (Aptroot c.s.) over een voorlichtingscampagne voor het mkb over octrooi
Aangenomen. Tegen: SP
910 (Aptroot c.s.) over het gebruik van innovatievouchers
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP en PVV

