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Rijksbesluit van 2 april 2008, houdende
vaststelling van het tijdstip van
inwerkingtreding van artikel III en de artikelen I,
II en IV tot en met VII van de Evaluatie 2006
Rijksoctrooiwet 1995

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van
27 maart 2008, nr. WJZ 8025481;

Gelet op artikel VIII van de Evaluatie 2006 Rijksoctrooiwet 1995;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

1. Artikel III van de Evaluatie 2006 Rijksoctrooiwet 1995 treedt in werking
met ingang van 1 mei 2008.

2. De artikelen I, II en IV tot en met VII van de Evaluatie 2006 Rijks-
octrooiwet 1995 treden in werking met ingang van 5 juni 2008.

Onze Minister van Economische Zaken is belast met de uitvoering van
dit rijksbesluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het
Staatsblad en in het Publicatieblad van de Nederlandse Antillen zal
worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 2 april 2008
Beatrix

De Minister van Economische Zaken,
M. J. A. van der Hoeven

Uitgegeven de tiende april 2008

De Minister van Justitie,
E. M. H. Hirsch Ballin
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NOTA VAN TOELICHTING

Met de inwerkingtreding van artikel III van de Evaluatie 2006 Rijks-
octrooiwet 1995 met ingang van 1 mei 2008 wordt gerealiseerd dat de
daarin opgenomen wijziging van artikel 52 van de Rijksoctrooiwet 1995
gelijktijdig in werking treedt met artikel II, onderdeel T, van de Rijkswet
van 17 november 2005 (Stb. 2006, 22), dat eveneens met ingang van 1 mei
2008 in werking treedt. Inwerkingtreding met ingang van 1 mei 2008 is
noodzakelijk omdat op dat tijdstip het op 17 oktober 2000 te Londen tot
stand gekomen Verdrag inzake de toepassing van artikel 65 van het
Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien van 5 oktober 1973
(Trb. 2001, 21), ook bekend als het Vertalingenprotocol, daadwerkelijk van
toepassing wordt op onder meer Nederland en de Nederlandse Antillen.

De overige artikelen treden in werking met ingang van 5 juni 2008, de
dag waarop het evenement «Kansrijk» zal plaatsvinden. Het doel van
Kansrijk is het bieden van een platform voor het innovatieve MKB,
kennisinstellingen en overheid om innovatie en duurzame economische
groei te versterken. Octrooien spelen een belangrijke rol binnen het
innovatieproces. In kader van het zichtbaar maken van relevante ontwikke-
lingen is de wijziging van de Rijksoctrooisysteem van direct belang voor
de aanwezige doelgroep, namelijk het innovatieve MKB. Om die reden is
het evenement Kansrijk een geschikte gelegenheid om de wijzigingen van
het vernieuwde Rijksoctrooisysteem over het voetlicht te brengen.

De Minister van Economische Zaken,
M. J. A. van der Hoeven
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