
BASISSELECTIEDOCUMENT

BUREAU VOOR DE INDUSTRIËLE EIGENDOM
1883-1998



2

1. TOELICHTING 3

1.1 Verantwoording 3

1.2 Doelstelling van de selectie 4

1.3 Selectiecriteria 4

1.4 Hoofdlijnen van het handelen van het BIE 6
1.4.1 Organisatie en bevoegdheden van het BIE 6
1.4.2 Octrooien 7
1.4.3 Merken, modellen en tekeningen 7
1.4.4 Computerchips 7

2. HANDELINGEN 8

2.1  Internationaal beleidskader 8
2.1.1  De Internationale Unie ter Bescherming van de Industriële Eigendom, Parijs 1883 8
2.1.2  Het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien (PCT), Washington 1970 9
2.1.3  Het Verdrag inzake internationale erkenning van het depot van micro-organismen ten
          dienste van de ocrtooiverlening, Boedapest 1977 10
2.1.4  Overige mondiale activiteiten 10
2.1.5  Europese verdragen 11
2.1.6  Benelux-verdragen 13

2.2  Regelgeving in Nederland 14
2.2.1  Wetgeving 14
2.2.2  Organisatie en bevoegdheden BIE 14
2.2.3  De Octrooiraad 15
2.2.4  Octrooigemachtigden 16

2.3  Uitvoering 17
2.3.1  Octrooien 17
2.3.2  Merken (Merkenwet 1893) 22
2.3.3  Computerchips 23
2.3.4  Uitoefening van ‘niet-wettelijke taken’ van het BIE 23

3. LIJST VAN AFKORTINGEN 8



3

1. TOELICHTING

1.1 Verantwoording

Gedurende 1999 is een institutioneel onderzoek verricht naar de taken en werkzaamheden van het
Bureau voor de Industriële Eigendom (BIE). Door BIE was besloten om zelfstandig dit onderzoek te
laten verrichten. Het onderzoek heeft geresulteerd in het deelrapport Taken en werkzaamheden van het
Bureau voor de Industriële Eigendom 1910-1998. Het deelrapport is in december 1999 vastgesteld
door de directie van het BIE. Het deelonderzoek maakt onderdeel  uit van een rapport, getiteld
Mededingingsbeleid. Een institutioneel onderzoek naar het overheidshandelen inzake de economische
mededinging over de periode 1946-1998, waaronder begrepen het handelen van het Bureau
Industriële Eigendom en de Nederlandse Mededingingsautoriteit, waarin het onderzoek over het
gehele beleidsterrein is vastgelegd. Dat rapport beschrijft de handelingen van de rijksoverheid op het
gebied van economische mededinging vanaf 1945.

Het voorliggende basisselectiedocument (BSD) is samengesteld op basis van het deelrapport Taken en
werkzaamheden van het Bureau voor de Industriële Eigendom 1910-1998. Het BSD is vervaardigd ten
behoeve van de specifieke taakstelling van het BIE. De handelingen van bijvoorbeeld de minister van
Economische Zaken en de Orde van Octrooigemachtigden zijn derhalve niet in dit onderzoek
opgenomen, maar wel in de bovengenoemde rapportage Mededingingsbeleid. De handelingen van het
Europees Octrooibureau en het Beneluxmerkenbureau vallen buiten het bestek van het onderzoek op
het terrein van het mededingingsbeleid, aangezien deze instellingen niet onder de Nederlandse
archiefwetgeving vallen.

Vaststelling BSD

Het BSD geldt als de selectielijst zoals bedoeld in artikel 5 van het Archiefbesluit 1995 (Stb. 671), ter
uitvoering van de Archiefwet 1995 (Stb. 276). Het BSD is daarmee het wettelijk voorgeschreven
instrument voor de selectie van archiefbescheiden van het BIE op haar taakgebied. Voordat door de
zorgdrager -hier: het BIE- daadwerkelijk tot selectie en vernietiging aan de hand van dit BSD wordt
overgegaan, is de volgende procedure gevolgd:

Op 10 november 2000 is het ontwerp-BSD door het Bureau voor de Industriële Eigendom aan de
Staatssecretaris van OC&W aangeboden, waarna deze het ter advisering heeft ingediend bij de Raad
voor Cultuur (RvC). Van het gevoerde driehoeksoverleg over de waarderingen van de handelingen is
een verslag gemaakt, dat tegelijk met het BSD naar de RvC is verstuurd. Vanaf 24 november 2000 lag
de selectielijst gedurende acht weken ter publieke inzage bij de registratiebalie van het Nationaal
Archief evenals in de bibliotheken van het Bureau voor de Industriële Eigendom, het Ministerie van
OC&W en de rijksarchieven in de provincie / regionaal historische centra.

Op 4 september 2001 bracht de RvC advies uit (kenmerk arc-2001.2449/2), hetwelk aanleiding heeft
gegeven tot de volgende wijzigingen in de ontwerp-selectielijst:
• De periode waarvoor de selectielijst geldt is gewijzigd in 1883-1988
• De waardering van handeling 56 is gewijzigd in ’20 jaar na vastlegging’

Daarop werd het BSD op 12 september 2002 door de Algemene Rijksarchivaris, namens de
Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, en het Bureau voor de Industriële
Eigendom vastgesteld (kenmerk C/S/2002/3051).
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1.2 Doelstelling van de selectie

Een BSD richt zich op archiefbescheiden van overheidsorganen op rijks- en provinciaal niveau die
vallen onder de werking van de artikelen 1, 23 en 41 van de Archiefwet 1995. Het begrip
overheidsorgaan wordt in artikel 1 van de Archiefwet 1995 gedefinieerd als:
a. een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, en
b. een ander persoon of college met openbaar gezag bekleed.
Het BIE voldoet aan deze definitie omdat het een krachtens publiekrecht ingestelde rechtspersoon is:
in de Merkenwet 1893 en vervolgens in de Beneluxmerkenwet.

De hoofddoelstelling van de selectie is een scheiding aan te brengen tussen:
1. archiefbescheiden die in aanmerking komen voor blijvende bewaring en
2. archiefbescheiden die daarvoor niet in aanmerking komen.

Voor archiefbescheiden die voor blijvende bewaring in aanmerking komen geldt in beginsel dat deze
na een termijn van 20 jaar moeten worden overgebracht naar een openbare archiefbewaarplaats, in dit
geval het Algemeen Rijksarchief te Den Haag. Het onderscheid tussen het bewaren of vernietigen van
archiefbescheiden is in dit BSD vastgesteld tegen de achtergrond van de selectiedoelstelling van de
Rijksarchiefdienst, zoals de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur op 13 april 1994 heeft
meegedeeld: “het mogelijk maken van de reconstructie van het overheidshandelen in hoofdlijnen”1.
Door het Convent van Rijksarchivarissen is deze doelstelling vertaald als “het selecteren van
handelingen van de overheid om bronnen voor de kennis van de Nederlandse samenleving en cultuur
veilig te stellen voor blijvende bewaring.” Daarnaast schrijft de wet voor dat bij de vaststelling van de
selectielijst de noodzaak van bewijsvoering voor de recht- en bewijszoekende burger in de overweging
moet worden betrokken.2

In dit BSD wordt deze selectiedoelstelling uitgewerkt binnen het taakgebied van het BIE. De
handelingen van het BIE worden geselecteerd op hun bijdrage aan de realisering van de
selectiedoelstelling. Bij de selectie is dus de vraag aan de orde welke gegevensbestanden, behorende
bij welke handeling, berustende bij het BIE, bewaard dienen te worden, teneinde het handelen van de
rijksoverheid met betrekking tot de zorg voor de octrooiverlening en de verspreiding van technische
kennis opgeslagen in de octrooiliteratuur, op hoofdlijnen te kunnen reconstrueren.

1.3 Selectiecriteria

Om de selectiedoelstelling te operationaliseren zijn de handelingen, zoals die in het RIO zijn
beschreven gewogen aan de hand van een lijst van zeven selectiecriteria. Zes van deze criteria zijn
algemeen en op elk beleidsterrein of taakgebied van toepassing, het zevende criterium is uitsluitend
van toepassing op het BIE. De selectiecriteria zijn positief geformuleerd, dat wil zeggen dat is
aangegeven van welke handelingen de neerslag geheel dient te worden overgebracht naar het
Algemeen Rijksarchief. Handelingen die aan één van de criteria voldoen worden gewaardeerd met
‘Bewaren’ (B) met vermelding van het desbetreffende criterium. De neerslag van handelingen die niet
aan de hierna weergegeven selectiecriteria voldoen, zal niet worden overgebracht en wordt
gewaardeerd met ‘Vernietigen’ (V). De documentaire neerslag die uit deze handeling voortvloeit is
niet noodzakelijk voor de reconstructie van het (overheids)beleid op hoofdlijnen en er worden met
vernietiging geen langdurige of blijvende rechtszekerheden aangetast waarvoor althans het BIE de
verantwoording draagt. Ingeval van ‘vernietigen’ blijft het orgaan verantwoordelijk voor de
bestemming en de zorg voor de betreffende documentaire neerslag en de rechtsgevolgen die daaruit
kunnen voortvloeien. Ter wille van de rechtszekerheid heeft de wetgever daarom bepaald dat in de
selectielijst bewaartermijnen moeten worden vastgesteld voor stukken die uiteindelijk niet voor

                                                          
1 MvT Archiefwet 1995, HdTK 1993-1994 69-51000
2 Art. 5, Archiefwet 1995
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permanente bewaring in aanmerking komen. Mede om die reden worden selectielijsten, alvorens zij
worden vastgesteld, publiek ter inzage gelegd.

Ten aanzien van de beslissing ‘Vernietigen’ is, in overleg met het BIE, een termijn van vernietiging/
tijdelijke bewaring vastgesteld. Die termijn wordt bepaald door juridische en administratieve belangen.
Indien de bewaartermijn voor deze archiefbestanden is verstreken, komen deze voor vernietiging in
aanmerking.

A L G E M E N E    S E L E C T I E C R I T E R I A

HANDELINGEN DIE WORDEN GEWAARDEERD MET B (ewaren)

algemeen selectiecriterium toelichting

1. Handelingen die betrekking hebben op
voorbereiding en bepaling van beleid
op hoofdlijnen

Hieronder wordt verstaan agendavorming, het
analyseren van informatie, het formuleren van
adviezen met het oog op toekomstig beleid, het
ontwerpen van beleid of het plannen van dat be-
leid, alsmede het nemen van beslissingen over de
inhoud van beleid en terugkoppeling van beleid.
Dit omvat het kiezen en specificeren van de doel-
einden en de instrumenten.

2. Handelingen die betrekking hebben op
evaluatie van beleid op hoofdlijnen

Hieronder wordt verstaan het beschrijven en be-
oordelen van de inhoud, het proces of de effecten
van beleid. Hieronder valt ook het toetsen van en
het toezien op beleid. Hieruit worden niet perse
consequenties getrokken zoals bij terugkoppeling
van beleid.

3. Handelingen die betrekking hebben op
verantwoording van beleid op hoofdlij-
nen aan andere actoren

Hieronder valt tevens het uitbrengen van verslag
over beleid op hoofdlijnen aan andere actoren of
ter publicatie.

4. Handelingen die betrekking hebben op
(her)inrichting van organisaties belast
met beleid op hoofdlijnen

Hieronder wordt verstaan het instellen, wijzigen
of opheffen van organen, organisaties of onderde-
len daarvan.

5. Handelingen die bepalend zijn voor de
wijze waarop beleidsuitvoering op hoofd-
lijnen plaatsvindt

Onder beleidsuitvoering wordt verstaan het toe-
passen van instrumenten om de gekozen doelein-
den te bereiken.

6. Handelingen die betrekking hebben op
beleidsuitvoering op hoofdlijnen en
direct zijn gerelateerd aan of direct
voortvloeien uit voor het Koninkrijk der
Nederlanden bijzondere tijdsomstan-
digheden en incidenten

Bijvoorbeeld in het geval de ministeriële verant-
woordelijkheid is opgeheven en/of wanneer er
sprake is van oorlogstoestand, staat van beleg of
toepassing van noodwetgeving.

Het zevende criterium betreft handelingen van het BIE die om octrooirechtelijke redenen voor
blijvende bewaring in aanmerking komen: de gegevens dienen namelijk als instrument om zo nodig op
internationaal niveau de nieuwheid van een aangemelde vinding en dus de rechtsgeldigheid van een
claim te kunnen toetsen. Aan deze gegevens kan, gezien de gebleken belangstelling voor de
octrooiverleningen uit het verleden door archiefonderzoekers, ook een afzonderlijke waarde worden
gehecht als cultureel erfgoed. De Rijksarchiefdienst is - het conventsstandpunt indachtig - bereid ook
deze gegevens blijvend te bewaren in het belang van het historisch onderzoek.
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B IJ Z O N D E R  E    S E L E C T I E C R I T E R I A

HANDELINGEN DIE WORDEN GEWAARDEERD MET B (ewaren)

7.          Handelingen die betrekking hebben op de
door het bureau vastgestelde industriële
eigendomsrechten

Bijvoorbeeld: de  openbaarmaking van
octrooiaanvragen, de registratie van rechten ten
aanzien van verleende octrooien, de registratie
van merken

1.4 Hoofdlijnen van het handelen van het BIE

In het economisch verkeer zijn een aantal exclusieve rechten gedefinieerd, waarvan de houder zich
mag verweren tegen inbreuk door derden. Deze rechten worden verleend door de overheid, die inbreuk
op deze rechten strafbaar kan stellen. De belangrijkste rechten zijn:
- Het alleenrecht om voor een beperkte duur gebruik te maken van een eigen uitvinding, waarin

men zijn kennis heeft geïnvesteerd (patentrecht, octrooirecht). De octrooihouder heeft dan het
exclusieve recht om zijn uitvinding voor een bepaalde tijd te exploiteren. Voor dit recht betaalt
hij jaarlijks een taks.

- Het alleenrecht om zich als onderneming te kunnen onderscheiden met een kenmerk dat men
aan zijn produkten kan toekennen (merkenrecht).

- Het alleenrecht om uiterlijke vormen van een bepaald produkt toe te passen (recht voor
modellen en tekeningen).

 Deze rechten worden gewaarborgd als gevolg van internationale afspraken, waarvan het Unieverdrag
van Parijs (1883) de oudste is. Volgens deze internationale afspraken dienen zij te worden
gewaarborgd door (nationale) wettelijke regels, waarbij een erkende autoriteit is vastgesteld die deze
rechten registreert en de daarbij behorende bijlagen als bewijsstukken bewaart. De autoriteit is
voorzover de regels dit toelaten bevoegd om zelf een onderzoek in te stellen voordat ze de aangemelde
rechten erkent. De oudste Nederlandse wetten zijn de Merkenwet (1893) en de Rijksoctrooiwet
(1910). Als uitvoerend bureau is in de Merkenwet het BIE aangewezen. Het BIE bestaat vanaf 1893
als instituut van openbaar gezag voor het gedeponeerde handelsmerk. Het BIE is de Nederlandse
autoriteit voor het waarborgen van industriële eigendommen. Binnen BIE verleende de Octrooiraad
sinds 1912 Nederlandse octrooien volgens in de Rijksoctrooiwet 1910 geformuleerde voorwaarden.
 
 1.4.1 Organisatie en bevoegdheden van het BIE
 Het BIE werd ingesteld bij de Merkenwet 1883 (art. 1). Het BIE heeft de volgende verlenende en
registrerende onderafdelingen gekend3:
- de Octrooiraad;
- het Bureau voor de warenmerken (tot de invoering van de Beneluxmerkenwet in 1974);
 - het Bureau voor de halfgeleiderprodukten (vanaf 1987).
 
 Het bureau houdt registers bij waarin de gedeponeerde rechten van industriële eigendom zijn
vastgelegd. Dat zijn:
 - de gedeponeerde handelsmerken, tot 1974;
 - de rechten met betrekking tot octrooien en de daaraan verbonden licenties;
- de rechten met betrekking tot topografieën van halfgeleiderprodukten

(computerprogramma’s).
N.B. Tekeningen en modellen worden vanaf 1974 door een Beneluxbureau behandeld.

Volgens het Unieverdrag van Parijs dient het BIE het nationaal informatiepunt ten aanzien van
industrieel eigendomsrecht te zijn. Het onderhouden van de bibliotheek van het BIE is een uitvloeisel
                                                          
 3 Besluit BIE, Stb. 1970, 587.
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van die taak. Het BIE is derhalve ook actief op het gebied van verspreiding van informatie die in
octrooien is opgeslagen en het door middel van voorlichting onder de aandacht brengen van het belang
van octrooien.

1.4.2 Octrooien
Het BIE is bevoegd tot het toekennen van octrooien volgens regels als gesteld door de Rijksoctrooiwet
1910, die nog van kracht is voor aanvragen die vóór april 1995 zijn ingediend. Deze aanvragen
worden door de Octrooiraad afgedaan. Nadien ingediende aanvragen worden door het BIE afgedaan.
Een octrooi is een van regeringswege toegekend uitsluitend recht met betrekking tot de uitvinding van
een nieuw voortbrengsel of een nieuwe werkwijze. Wie iets dergelijks heeft uitgevonden krijgt op zijn
aanvrage een octrooi verleend. Octrooien zijn vermogensrechten die als zodanig zijn geregistreerd in
een octrooiregister. De octrooihouder heeft  voor een beperkte tijd het exclusieve recht om in
Nederland zijn uitvinding te exploiteren. Voor dit recht betaalt hij gedurende de periode waarin dit
recht geldig is jaarlijks een taks. Een octrooi kan op bepaalde rechtsgronden door een rechter nietig
worden verklaard. In Nederland is de bevoegde rechter de arrondissementsrechtbank in Den Haag.
De Octrooiraad/het BIE voert op verzoek een onderzoek naar de stand van de techniek uit, een
zogeheten nieuwheidsonderzoek. Krachtens samenwerkingsovereenkomsten kon en kan hiervoor de
hulp worden ingeroepen van (aanvankelijk) het Internationaal Octrooibureau (Institut International des
Brévets, IIB) en vanaf 1977 van het Europees Octrooibureau. In het kader van het PCT-verdrag, heeft
de Octrooiraad een taak als ontvangend, aangewezen of gekozen bureau.
Het BIE is bevoegd rechtshandelingen met betrekking tot octrooiaanvragen en octrooien te registreren.
Het register werd onder de Rijksoctrooiwet 1910 bijgehouden door de Octrooiraad. Sinds de
inwerkingtreding van de Rijksoctrooiwet 1995 wordt  het register bijgehouden door het BIE. Bij het
octrooiregister behoorde onder de Rijksoctrooiwet 1910 een register van stukken, waarin de volledige
tekst is te vinden van de in het octrooiregister vermelde stukken. Na de invoering van de
Rijksoctrooiwet 1995 is nog slechts sprake van één octrooiregister.

1.4.3 Merken, modellen en tekeningen
Handelsmerken konden, wilden zij worden gewaarborgd tegen misbruik, worden gedeponeerd. Als
uitvoerend bureau diende, ingevolge de Merkenwet 1893, het BIE. Over de jurisprudentie ten aanzien
van merken wordt bericht in het tijdschrift De Industriële Eigendom en het Bijblad bij de Industriële
Eigendom. Na invoering van de Beneluxmerkenwet in 1973 was inschrijving van het depot een
noodzakelijke voorwaarde om rechten op een merk te doen gelden: de Beneluxmerken dienen
rechtstreeks bij het Beneluxmerkenbureau te worden aangevraagd zonder dat een Nederlandse
instantie hierbij een bemiddelende rol vervult.

1.4.4 Computerchips
In 1986 stelde de Raad van ministers van de EG een richtlijn op betreffende de rechtsbescherming van
computerchips, in de tekst omschreven als "oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten”.
Hierin werd voorgeschreven dat de lidstaten regels moesten vaststellen voor het deponeren van
computerchips. In de Nederlandse Wet inzake de bescherming van oorspronkelijke topografieën van
halfgeleiderprodukten, hier omschreven als Chipswet, is het BIE aangewezen als depositaris. Rechten
op de eigendom van ontworpen programma’s kunnen alleen aan deze inschrijving worden ontleend.
De minister heeft de bevoegdheid om regels vast te stellen over de wijze van aanmelden, de
verschuldigde leges en de openbaarmaking van de gedeponeerde gegevens. Zij worden door
deponering tien jaar beschermd, een termijn die periodiek kan worden verlengd. Maar zij vallen wel
buiten de Auteurswet, die geldig is tot 70 jaar na het overlijden van de auteur. In de praktijk worden
deze gegevens, evenals de merken en octrooien, gepubliceerd in het Bijblad van De Industriële
Eigendom.
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2. HANDELINGEN

2.1  Internationaal beleidskader

HANDELINGEN

Internationaal beleidskader

1
Actor : De minister van Economische Zaken, het BIE
Nummer RIO : 22
Handeling : Het (mede) leveren van bijdragen aan de totstandkoming van internationale verdragen.
Periode : 1883-
Product : Zie Inleiding deelrapport Taken en werkzaamheden van het Bureau voor de

Industriële Eigendom 1910-1998.
Bron :
Waardering : B
Selectiecriterium: 1

2
Actor : De minister van Economische Zaken, het BIE
Nummer RIO : 25
Handeling : Het leveren van bijdragen aan besluiten van algemene vergaderingen van organen en

bijzondere commissies tot instandhouding van verdragsorganen.
Periode : 1883-
Product : Verslagen van bijeenkomsten
Bron : De desbetreffende verdragen
Waardering : B
Selectiecriterium: 1

De Internationale Unie ter Bescherming van de Industriële Eigendom

3
Actor : De minister van Economische Zaken, het BIE
Nummer RIO : 27
Handeling : Het leveren van bijdragen aan conferenties van de Internationale Unie ter bescherming van

de industriële eigendom en de daaruit voortkomende (herzieningen van) arrangements.
Periode : 1883-
Product : - Schikking inzake de bewaring en het herstel van de industriële eigendomsrechten

die door de Tweede Wereldoorlog zijn aangetast, Neuchâtel, 1948;
- Schikking inzake de oprichting van een internationaal octrooibureau, 6 juni 

1947;
- Herziene afspraken inzake een internationaal depot voor modellen en tekeningen

van nijverheid;
- Overeenkomst van Nice inzake de internationale classificatie van waren en diensten

ten behoeve van de inschrijving van merken, Trb. 1962;
- Overeenkomst van Locarno inzake een internationale classificatie van tekeningen en

modellen van nijverheid, Trb. 1969, 935;
- Schikking inzake de oprichting van de World Intellectual Property Organization

WIPO, goedgekeurd in Stb. 1974, 398;
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- Overeenkomst van Straatsburg inzake de internationale classificatie van octrooien,
1975;

- Overeenkomst van Wenen tot regeling van de internationale classificatie van
beeldbestanddelen van merken, 1973, Trb. 1985, 100;

Bron : Unieverdrag van Parijs, art. 15
Waardering : B
Selectiecriterium: 1

4
Actor : De minister van Economische Zaken, het BIE
Nummer RIO : 28
Handeling : Het leveren van bijdragen aan besluiten van de Algemene Vergaderingen van bijzondere

Unies, voortkomend uit internationale afspraken of arrangements.
Periode : 1893-
Product : Verslagen van bijeenkomsten
Bron : De desbetreffende overeenkomsten of arrangements
Waardering : B
Selectiecriterium: 1

5
Actor : De minister van Economische Zaken, het BIE
Nummer RIO : 31
Handeling : Het sluiten van overeenkomsten met het Internationaal Octrooibureau inzake de huisvesting

en andere faciliteiten.
Periode : 1947-1977
Product : - Akte van 30 mei 1969 inzake de vestiging van het recht van erfpacht en

opstal op het land van het instituut
- Overeenkomst van 6 februari 1974 over het gebruik van een kantoorgebouw
- Overeenkomst van 31 mei 1977 inzake de overdracht van de
zoekdocumentatie

Bron : Overeenkomst betreffende de oprichting van een internationaal octrooibureau
Waardering : B
Selectiecriterium: 4

Het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien (PCT), Washington 1970

6
Actor : De minister van Economische Zaken, het BIE
Nummer RIO : 32
Handeling : Het leveren van bijdragen aan de werkzaamheden van de Commissie voor Technische

Bijstand van het PCT-verdrag.
Periode : 1979-
Product : Uitzendingsprogramma’s
Bron : PCT-verdrag, art. 51
Waardering : B
Selectiecriterium: 1

7
Actor : De minister van Economische Zaken, het BIE
Nummer RIO : 33
Handeling : Het leveren van bijdragen aan de vaststelling van projecten ten behoeve van

ontwikkelingslanden.
Periode : 1979-
Product : Bijdragen aan cursussen van de WIPO;
Bron : Jaarberichten BIE
Waardering : B
Selectiecriterium : 5
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8
Actor : Het BIE
Nummer RIO : 34
Handeling : Het uitzenden van functionarissen naar ontwikkelingslanden in het kader van vastgestelde

uitzendingsprogramma’s.
Periode : 1954-
Product :
Bron : Jaarberichten BIE; Tienjarenplannen en vijfjarenplannen Suriname
Waardering : V
Termijn : 5 jaar na afloop programma

met uitzondering van:
Rapporten van de uitgezonden deskundigen
Waardering : B
Selectiecriterium : 5

Het Verdrag inzake internationale erkenning van het depot van micro-organismen ten dienste van
de octrooiverlening, Boedapest1977

9
Actor : De minister van Economische Zaken, het BIE
Nummer RIO : 35
Handeling : Het verzoeken om erkenning van een depositaris van te registreren micro-organismen.
Periode : 1977-
Product :
Bron : Verdrag van Boedapest, art. 3
Waardering : B
Selectiecriterium: 4

Overige mondiale activiteiten

10
Actor : Het BIE
Nummer RIO : 38
Handeling : Het bemiddelen bij inzendingen voor internationale manifestaties ten behoeve van de

bescherming van de industriële eigendom.
Periode : 1900-
Product : Bijdragen aan tentoonstellingen (bijv. de Salon Internationale des Inventions), deelnemingen

aan conferenties (bijv. van de AIPPI en van de European Community Trade Mark
Association)

Bron :
Waardering : V
Termijn : 5 jaar na afloop
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Europese verdragen

11
Actor : De minister van Economische Zaken, het BIE
Nummer RIO : 39
Handeling : Het leveren van bijdragen aan Europese overeenkomsten inzake industriële eigendom.
Periode : 1946-
Product : - Europees verdrag over de formaliteiten voor octrooiaanvragen van Parijs,

1953, Trb. 1954, 102 en 165;
- Art. 12-45 van het Euratomverdrag inzake uitwisseling van gegevens inzake
atoomwetenschappen;
- Verdrag betreffende de eenmaking van enige beginselen van het 

octrooirecht binnen de Raad van Europa, Trb. 1964, 173;
- Europees Octrooiverdrag van München, Trb. 1976, 101;
- Gemeenschapsoctrooiverdrag.

Bron :
Waardering :  B
Selectiecriterium: 1

12
Actor : De minister van Economische Zaken, het BIE
Nummer RIO : 40
Handeling : Het leveren van bijdragen aan verordeningen en richtlijnen van  de Europese gemeenschap

inzake industriële eigendom.
Periode : 1958-
Product : - Gemeenschapsmerkenverordening Raad 1994, 40;

- EG-richtlijn over biotechnologie;
- Europese verordeningen inzake de bestrijding van namaakproducten 

(bijvoorbeeld Verordening van de Raad  1986, nr. 3842).
Bron : EEG-verdrag
Waardering : B
Selectiecriterium: 1

2.1.5.1    Het Europees Octrooibureau  te München

13
Actor : De minister van Economische Zaken, het BIE
Nummer RIO : 41
Handeling : Het leveren van bijdragen aan besluiten van de Raad van Bestuur van het Europees

Octrooibureau (EOB).
Periode : 1977-
Product : Verslagen van bijeenkomsten
Bron : Europees Octrooiverdrag, art. 26, lid 1
Waardering :  B
Selectiecriterium: 1

14
Actor : De minister van Economische Zaken, het BIE
Nummer RIO : 43
Handeling : Het leveren van bijdragen aan de organisatie van manifestaties en seminars van het EOB.
Periode : 1977-
Product : Verslagen en rapporten.
Bron : Europees Octrooiverdrag, art. 28
Waardering :  V
Termijn : 5 jaar na afloop

15
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Actor : De minister van Economische Zaken, het BIE
Nummer RIO : 44
Handeling : Het sluiten van overeenkomsten met het EOB inzake de vestiging van het bijkantoor in

Nederland.
Periode : 1977-
Product : Verdrag van 19 oktober 1977, Trb. 1978, 16 en nadere contracten
Bron :
Waardering :  B
Selectiecriterium: 4

16
Actor : De minister van Economische Zaken, het BIE
Nummer RIO : 45
Handeling : Het doen uitvoeren van overeenkomsten met het EOB inzake de vestiging van een bijkantoor

in Nederland.
Periode : 1977-
Product :
Bron : Verdrag van 19 oktober 1977, Trb. 1978, 16  en nadere contracten.
Waardering :  V
Termijn : 6 jaar na vervaldatum

2.1.5.2  Het EG-Bureau voor Harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

17
Actor : De minister van Economische Zaken, het BIE
Nummer RIO : 46
Handeling : Het leveren van bijdragen aan besluiten van de Raad van Bestuur van het Bureau voor

Harmonisatie.
Periode : 1993-
Product : Verslagen van bijeenkomsten
Bron : EU-Gemeenschapsmerkverordening, art. 122
Waardering :  B
Selectiecriterium: 1

18
Actor : De minister van Economische Zaken, het BIE
Nummer RIO : 47
Handeling : Het leveren van bijdragen aan besluiten van het Begrotingscomité van het Bureau voor

Harmonisatie.
Periode : 1993-
Product  : Verslagen van bijeenkomsten
Bron : EU-Gemeenschapsmerkverordening, art. 133
Waardering :  B
Selectiecriterium: 4

19
Actor : De minister van Economische Zaken, het BIE
Nummer RIO : 48
Handeling : Het leveren van bijdragen aan besluiten van het Comité voor vraagstukken inzake de taksen,

de uitvoeringsverordeningen en de procesvoering voor de kamers van beroep van het Bureau
voor Harmonisatie.

Periode : 1993-
Product : Verslagen van bijeenkomsten
Bron : EU-Gemeenschapsmerkverordening, art. 141
Waardering :  B
Selectiecriterium: 1
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Benelux-verdragen

20
Actor : De minister van Economische Zaken, het BIE
Nummer RIO : 49
Handeling : Het leveren van bijdragen aan Benelux-overeenkomsten inzake de industriële eigendom.
Periode : 1946-
Product  : - Benelux-merkenverdrag Trb. 1963;

- Benelux-verdrag inzake tekeningen en modellen, Trb. 1966, 929, herzien in
Trb. 1994, 66;

- Benelux-afspraken met betrekking tot octrooien (in 1997 in voorbereiding).
Bron :
Waardering :  B
Selectiecriterium: 1

21
Actor : De minister van Economische Zaken, het BIE
Nummer RIO : 50
Handeling : Het leveren van bijdragen aan nadere regelingen van Benelux-overeenkomsten inzake de

industriele eigendom.
Periode : 1946-
Product : - Protocol van 6 november 1981 betreffende de rechtspersoonlijkheid van het

Benelux Merkenbureau en het Benelux Bureau voor Tekeningen en Modellen, Trb.
1981, 249;
- Benelux-merkenwet.

Bron :
Waardering :  B
Selectiecriterium: 1

22
Actor : De minister van Economische Zaken, het BIE
Nummer RIO : 51
Handeling : Het leveren van bijdragen aan nadere regelingen met betrekking tot het bestuur en de

inrichting van organen tot uitvoering van Benelux-verdragen inzake de industriële eigendom.
Periode : 1962-
Waardering :  B
Selectiecriterium: 4

23
Actor : De minister van Economische Zaken, het BIE
Nummer RIO : 52
Handeling : Het leveren van bijdragen aan werkzaamheden van  het bestuur van het Benelux

Merkenbureau en het Benelux Bureau voor Tekeningen en Modellen.
Periode : 1962-
Waardering :  B
Selectiecriterium: 1

24
Actor : De minister van Economische Zaken, het BIE
Nummer RIO : 53
Handeling : Het sluiten van overeenkomsten met het Benelux Merkenbureau en het Benelux Bureau voor

Tekeningen en Modellen inzake de huisvesting en andere faciliteiten.
Periode : 1962-
Waardering :  B
Selectiecriterium: 4
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Regelgeving in Nederland

 Wetgeving

25
Actor : De Octrooiraad, het BIE
Nummer RIO : 56
Handeling : Het al dan niet in overlegverband adviseren van de minister bij de voorbereiding van wetten

inzake de industriële eigendom.
Periode : 1893-
Product : - Rijksoctrooiwet 1910, Stb. 313 en wijzigingen;

- Rijksoctrooiwet 1995, Stb. 52;
- Noodwet Industriële Eigendom. Stb. 1946, G202; 1947, H 397;
- Wet houdende bepalingen op de fabrieks- en handelsmerken 1893, Stb. 146 

(Merkenwet) en wijzigingen;
- Wetsvoorstel van de Modellencommissie, 1956;
- Beneluxmerkenwet Stb. 1963, 221;
- Wijziging Handelsnaamwet Stb. 1954, 410;
- Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen en modellen, Stb. 1973, 303; 

1983, 87; 1993, 12;
- Wet houdende regelen inzake de bescherming van oorspronkelijke topografieën van
halfgeleiderproducten, Stb. 1987, 484 (Chipswet);
- Wet bestrijding namaakproducten, Stb. 1992, 642;
- Wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafrecht, het 

Wetboek van Strafrechtvordering en het Wetboek van burgerlijke 
rechtsvordering;

- Wijzigingen in de Auteurswet 1912, in het bijzonder met betrekking tot 
computerprogramma’s;

- Bepalingen bij de wijzigingen van de Rijksoctrooiwet Stb. 1963, 260; 1968, 565;
1977, 160; 1978, 706;
- Wet, houdende voorzieningen op het gebied van de industriële eigendom met het
oog op de buitengewone omstandigheden, verband houdende met de  oorlog. Stb. 1946,
G202

Bron : MvT Rijksoctrooiwet 1995
Waardering :  B
Selectiecriterium: 1

26
Actor : De Octrooiraad, het BIE
Nummer RIO : 57
Handeling : Het al dan niet in overlegverband adviseren van de minister bij de voorbereiding van

AMVB’s ter uitvoering van wetten inzake de industriële eigendom.
Periode : 1910-
Product :
Bron : Rijksoctrooiwet 1910 en de daarop volgende wetten
Waardering : B
Selectiecriterium: 1

Organisatie en bevoegdheden BIE

27
Actor : Het BIE
Nummer RIO : 69
Handeling : Het adviseren van de minister inzake AMVB’s  met betrekking tot de organisatie van het

BIE.
Periode : 1910-
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Product : - Reglement Industriële Eigendom Stb. 1914, 558 en latere wijzigingen;
- Besluit Bureau voor de Industriële Eigendom Stb. 1970, 587; 1976, 319; 

1987, 487; 1995, 115
Bron : Merkenwet 1893, art. 1, lid 2; Beneluxmerkenwet 1963, art. 4
Waardering :  B
Selectiecriterium: 4

28
Actor : Het BIE
Nummer RIO : 70
Handeling : Het in opdracht van de minister opstellen van een reglement voor het BIE.
Periode : 1971-
Product : Intern reglement
Bron : Besluit Bureau voor de Industriële Eigendom, art. 5, lid 2
Waardering :  B
Selectiecriterium: 4

29
Actor : Het BIE
Nummer RIO : 73
Handeling : Het voorstellen van  sluitingsdagen van het BIE.
Periode : 1971-
Product :
Bron : Besluit Bureau voor de Industriële Eigendom, art. 7, lid 2
Waardering :  V
Termijn : 1 jaar na werkingsduur

30
Actor : Het BIE
Nummer RIO : 75
Handeling : Het jaarlijks informeren van de minister over zijn werkzaamheden.
Periode : 1893-
Product : Jaarverslag en financiële verantwoording
Bron : Merkenwet 1893 art. 1, lid 3; Besluit Bureau voor de Industriële Eigendom, art. 8
Waardering :  B
Selectiecriterium: 3

De Octrooiraad

31
Actor : De Octrooiraad
Nummer RIO : 78
Handeling : Het adviseren van de minister bij de voorbereiding van  Koninklijke Besluiten tot benoeming

van de voorzitter en de leden van de Octrooiraad.
Periode : 1910-
Product :
Bron : Rijksoctrooiwet 1910 art. 14
Waardering :  B
Selectiecriterium: 4

32
Actor : De Octrooiraad
Nummer RIO : 80
Handeling : Het adviseren van de minister bij de opstelling van vervangingsroosters van de  voorzitter

van de Octrooiraad door ondervoorzitters.
Periode : 1910-
Product :
Bron : Octrooireglement 1910 art. 12
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Waardering :  V
Termijn : 1 jaar na werkingsduur

 Octrooigemachtigden

33
Actor : De Octrooiraad
Nummer RIO : 82
Handeling : Het inschrijven en doorhalen van inschrijvingen van octrooigemachtigden in het register van

octrooigemachtigden.
Periode : 1912-
Product : Registers
Bron : Octrooigemachtigden-reglement 1912, Stb. 106, art 2; Octrooigemachtigden-reglement 1979,

Stb. 646, art. 3
Waardering : B
Selectiecriterium : 5

34
Actor : De Octrooiraad
Nummer RIO : 83
Handeling : Het organiseren en afnemen van examens voor kandidaat-octrooigemachtigden.
Periode : 1912-
Product : Examenopgaven, examenwerkstukken, verslagen en correspondentie
Bron : Octrooigemachtigden-reglement art. 3, 4 en 4a
Waardering : V
Termijn : 20 jaar

35
Actor : Raad van Beroep inzake het toezicht op de octrooigemachtigden
Nummer RIO : 84
Handeling : Het beslissen over beroepen ingediend tegen uitspraken van de Raad van Toezicht op de

octrooigemachtigden.
Periode : 1936-
Product : Beschikkingen Raad van Beroep
Bron : Octrooigemachtigden-reglement 1936, Stb. 642, art 15; Octrooigemachtigden-

reglement 1979, Stb. 646, art.19-21
Waardering : B
Selectiecriterium : 5
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 Uitvoering

 Octrooien

2.3.1.1  Rijksoctrooiwet 1910

36
Actor : De Octrooiraad
Nummer RIO : 85
Handeling : Het vaststellen van interne richtlijnen en het vaststellen van vragenlijsten, formulieren e.d.

voor een octrooiaanvrage.
Periode : 1910-
Product :
Bron :
Waardering : V
Selectiecriterium: 1 jaar na wijziging/vervallen

37
Actor : De Octrooiraad
Nummer RIO : 86
Handeling : Het op aanvrage van uitvinders toekennen van octrooien.
Periode : 1910-
Product : Beschikkingen met bijlagen
Bron : Rijksoctrooiwet 1910, art. 13
Waardering : B
Selectiecriterium: 7
N.B.: Dit geldt ook voor het octrooiregister en de daarin aangetekende handelingen.

38
Actor : De Octrooiraad
Nummer RIO : 87
Handeling : Het op aanvrage van eigenaars verlengen van tijdens de oorlog verlopen octrooien en

merken.
Periode : 1946-
Product : Beschikkingen met bijlagen
Bron : Wet van 8 augustus 1946, Stb. G 202, art. 1; Wet van 27 november 1947, Stb. 

H397, art. 2
Waardering : B
Selectiecriterium: 7

39
Actor : De Octrooiraad
Nummer RIO : 88
Handeling : Het beslissen inzake een beroep van aanvragers tegen beslissingen van de aanvraag-afdeling.
Periode : 1911-
Product : Beschikkingen met bijlagen
Bron : Rijksoctrooiwet 1910, art. 24A
Waardering : B
Selectiecriterium: 7

40
Actor : De Octrooiraad
Nummer RIO : 89
Handeling : Het innen van bij een octrooiaanvrage verschuldigde kosten en van voor een octrooi

verschuldigde taksen.
Periode : 1911-
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Product :
Bron : Rijksoctrooiwet 1910, art. 35, lid 3
Waardering : V
Termijn : 7 jaar
Opmerking : Bij deze handeling is sprake van in een geautomatiseerd financieel systeem

vastgelegde informatie.

2.3.1.2  Rijksoctrooiwet 1995

41
Actor : Het BIE
Nummer RIO : 90
Handeling : Het verlenen van een voor zes jaar geldig octrooi.
Periode : 1995-
Product : Beschikkingen met bijlagen
Bron : Rijksoctrooiwet 1995, art. 33, lid 5
Waardering : B
Selectiecriterium: 7

42
Actor : Het BIE
Nummer RIO : 91
Handeling : Het verlenen van een voor twintig jaar geldig octrooi.
Periode : 1995-
Product : Beschikkingen met bijlagen
Bron : Rijksoctrooiwet 1995, art. 36, lid 5
Waardering : B
Selectiecriterium: 7



19

2.3.1.3  Internationale bemiddeling

2.3.1.3.1  Internationaal Octrooibureau (Institut International des Brévets, IIB)

43
Actor : De minister van Economische Zaken, het BIE
Nummer RIO : 92
Handeling : Het bemiddelen bij de toezending  van door de Octrooiraad geregistreerde

octrooidocumenten naar het Internationaal Octrooibureau.
Periode : 1947-1977
Product :
Bron : Overeenkomst betreffende de oprichting van een internationaal octrooibureau, art. 2
Waardering : V
Termijn : 1 jaar na toezending

2.3.1.3.2  Verdrag tot samenwerking inzake octrooien, Washington 1970

44
Actor : De Octrooiraad, het BIE
Nummer RIO : 93
Handeling : Het leveren van bijdragen aan het WIPO bij de opstelling van standaardgegevens voor de

uitwisseling van octrooigegevens.
Periode : 1977-
Product : WIPO STANDARD
Bron : Leidraad behandeling octrooiaanvragen 07/98, hst 14, p. 21, p. 30
Waardering : B
Selectiecriterium: 5

2.3.1.3.3  Europees octrooiverdrag

45
Actor : De Octrooiraad, het BIE
Nummer RIO : 94
Handeling : Het behandelen van een omgezette Europese aanvraag.
Periode : 1978-
Product : Beschikkingen met bijlagen bij het octrooiregister
Bron : Rijksoctrooiwet 1910, art. 29H-I, Rijksoctrooiwet 1995, art. 47 en 48
Waardering : B
Selectiecriterium: 7

46
Actor : De Octrooiraad, het BIE
Nummer RIO : 95
Handeling : Het inschrijven van Europese octrooien waarbij Nederland is aangewezen als land waar het

octrooi geldig is.
Periode : 1978-
Product : Beschikkingen met bijlagen bij het octrooiregister
Bron : Rijksoctrooiwet 1910, art. 29N, Rijksoctrooiwet 1995, art. 51
Waardering : B
Selectiecriterium: 7

47
Actor : De Octrooiraad, het BIE
Nummer RIO : 96
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Handeling : Het op verzoek (doen) verrichten van nieuwheidsonderzoeken van nationaal of internationaal
type.

Periode : 1910
Product : Nieuwheidsrapport
Bron : Rijksoctrooiwet 1910, art. 22I, Rijksoctrooiwet 1995, art. 32 en 37
Waardering : B
Selectiecriterium: 7

48
Actor : De Octrooiraad, het BIE
Nummer RIO : 97
Handeling : Het innen van taksen voor geregistreerde Europese octrooien.
Periode : 1978-
Bron : Europees Octrooi Verdrag
Waardering : V
Termijn : 7 jaar

2.3.1.4  Beheer van het octrooiregister

49
Actor : De Octrooiraad/ het BIE
Nummer RIO : 98
Handeling : Het verstrekken van schriftelijke inlichtingen uit het register van stukken en het

octrooiregister en het op aanvrage afgeven van gedrukte octrooiverklaringen.
Periode : 1911-
Bron : Rijksoctrooiwet 1910, art. 15, lid 3; Octrooireglement; Octrooiwet 1995, art. 19;

Uitvoeringsbesluit
Waardering : V
Termijn : 1 jaar  na verstrekking

50
Actor : Het BIE
Nummer RIO : 99
Handeling : Het uitwisselen van officiële publicaties inzake octrooien.
Periode : 1911-
Product : Begeleidende correspondentie en administratieve gegevens.
Bron : De betreffende verdragen; Rijksoctrooiwet 1910
Waardering : V
Termijn : 1 jaar

51
Actor : Het BIE
Nummer RIO : 100
Handeling : Het uitgeven van organen waarin de rechten met betrekking tot industriële eigendom

openbaar worden gemaakt.
Periode : 1946-
Product : Het tijdschrift De Industriële Eigendom met het Bijblad en het Merkenblad
Bron : Rijksoctrooiwet 1910, art. 25, lid 1; Octrooireglement, art. 38-39; 

Rijksoctrooiwet 1995, art. 20; Uitvoeringsbesluit art. 27
Waardering voor het uitgegeven orgaan: B
Selectiecriterium: 5
Waardering rest: V
Termijn : 2 jaar
Toelichting : Als producten van de handeling zijn benoemd de publicaties, namelijk het 

tijdschriften De Industriële Eigendom met het Bijblad en het Merkenblad. 
Uitsluitend deze (eind)producten zijn voor bewaring aangewezen. Alles 
eromheen (concepten, rekeningen, correspondentie, ed.) kan worden 
vernietigd.
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2.3.1.5  Aanvullende beschermingscertificaten (ABC’s)

52
Actor : De Octrooiraad/ het BIE
Nummer RIO : 101
Handeling : Het op aanvrage van octrooihouders toekennen van aanvullende beschermingscertificaten

(ABC’s) voor geneesmiddelen.
Periode : 1993-
Product : Beschikkingen met bijlagen bij het octrooiregister
Bron : EG-verordening 1768/92; Rijksoctrooiwet 1995, art. 90 e.v.
Waardering : B
Selectiecriterium: 7

53
Actor : De Octrooiraad/ het BIE
Nummer RIO : 102
Handeling : Het op aanvrage van octrooihouders toekennen van ABC’s voor gewasbeschermings-

middelen.
Periode : 1997-
Product : Beschikkingen met bijlagen bij het octrooiregister
Bron : EG-verordening 1610/96
Waardering : B
Selectiecriterium: 7

2.3.1.6  Subsidies

54
Actor : De Octrooiraad/ het BIE
Nummer RIO : 109
Handeling : Het verlenen van subsidies aan minder vermogende individuele aanvragers van octrooien ter

bekostiging van hun procedure.
Periode : 1976-1994
Product : Subsidiebeschikkingen tijdens de octrooiaanvrage
Bron : Besluit Gratis admissie octrooiverleningsprocedure, art. 1
Waardering : V
Termijn : 7 jaar na beëindiging van subsidie

2.3.1.7  Nadere waarborging van octrooirechten

55
Actor : De Octrooiraad
Nummer RIO : 110
Handeling : Het op verzoek verstrekken van een verklaring met betrekking tot voorgebruik van

geoctrooieerde uitvindingen.
Periode : 1911-
Product : Verklaring van voorgebruik
Bron : Rijksoctrooiwet 1910, art. 32
Waardering : V
Termijn : 1 jaar

56
Actor : De Octrooiraad, het BIE
Nummer RIO : 111
Handeling : Het op verzoek van belanghebbenden administreren van rechtshandelingen inzake aanvragen

of octrooien in het octrooiregister.
Periode : 1910-
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Product :
Bron : Rijksoctrooiwet, passim, Octrooireglement, art. 16-16D, art 18; 

Rijksoctrooiwet 1995, Uitvoeringsbesluit artt. 4,5 en 8
Waardering : V
Selectiecriterium: 20 jaar na vastlegging
Opmerking : Dit betreft de registratie van ondermeer akten van pand, overdracht en proces verbaal van

beslag van octrooi-aanvragen.

57
Actor : Het BIE
Nummer RIO : 112
Handeling : Het op aanvrage van belanghebbenden of op verzoek van de rechter verstrekken van

adviezen omtrent de toepasselijkheid van nietigheidsgronden voor verleende octrooien.
Periode : 1995-
Product : Advies omtrent de toepasselijkheid van de nietigheidsgronden van art. 75, lid 1 op een

registratieoctrooi (nietigheidsadvies).
Bron : Rijksoctrooiwet 1995, art. 76 en 84.
Waardering : V
Termijn : 10 jaar na verval van het betreffende octrooi

58
Actor : Het BIE
Nummer RIO : 113
Handeling : Het op verzoek van de rechter adviseren inzake octrooiprocedures.
Periode : 1995-
Product : Inlichtingen en (technische) adviezen
Bron : Rijksoctrooiwet 1995, art. 87
Waardering : V
Termijn : 10 jaar na verval van het betreffende octrooi

2.3.1.8  Dwanglicenties

59
Actor : De Octrooiraad
Nummer RIO : 114
Handeling : Het opleggen van dwanglicenties aan octrooihouders.
Periode : 1910-
Product : Beschikking
Bron : Rijksoctrooiwet 1910, art. 34, lid 2, 4 en 5
Waardering : B
Selectiecriterium: 7
Opmerking : De beschikking vormt een bijlage bij de octrooiverlening handeling 37.

60
Actor : De Octrooiraad, het BIE
Nummer RIO : 117
Handeling : Het registreren van vastgestelde dwanglicenties aan octrooihouders.
Periode : 1910-
Product : Inschrijving in het octrooiregister
Bron : Rijksoctrooiwet 1910, art. 34, lid 5; Rijksoctrooiwet 1995, art. 58, lid 5 en  art. 60, lid

3
Waardering : B
Selectiecriterium: 7

Merken (Merkenwet 1893)

61
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Actor : Het BIE
Nummer RIO : 120
Handeling : Het registeren van rechtstreeks aan het bureau aangemelde merken vanuit binnen- en

buitenland.
Periode : 1893-1972
Product : Merkenregister
Bron : Merkenwet 1893, art. 5 en 8
Waardering : B
Selectiecriterium: 7

62
Actor : Het BIE
Nummer RIO : 121
Handeling : Het verlengen van  de geldigheidsduur van geregistreerde merken.
Periode : 1893-1972
Product :
Bron : Merkenwet 1893, art. 19
Waardering : V
Termijn : 1 jaar na inschrijving in het merkenregister

63
Actor : Het BIE
Nummer RIO : 122
Handeling : Het registeren en uitvoeren van gerechtelijke vonnissen ten aanzien van de geldigheid van

aangemelde merken.
Periode : 1893-1972
Product : Vonnissen
Bron : E. van Weel, ‘Vijftien jaren merkenrecht...’, in: Gedenknummer Octrooiwet 

1912-1952
Waardering : V
Selectiecriterium: 1 jaar na inschrijving in het merkenregister

64
Actor : Het BIE
Nummer RIO : 123
Handeling : Het verstrekken van schriftelijke inlichtingen ten aanzien van geregistreerde merken.
Periode : 1893-1972
Product :
Bron : Merkenwet 1893, art 17
Waardering : V
Termijn : 1 jaar

Computerchips

65
Actor : Het BIE
Nummer RIO : 126
Handeling : Het inschrijven van aangemelde topografische halfgeleiderproducten als gedeponeerde

producten.
Periode : 1987-1995
Product :
Bron : Wet [...] inzake de bescherming van oorspronkelijke topografieën van

halfgeleiderproducten, art. 8
Waardering : B
Selectiecriterium: 7

Uitoefening van ‘niet-wettelijke taken’ van het BIE
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66
Actor : Het BIE
Nummer RIO : 127
Handeling : Het doen uitgeven van documentatiemateriaal en nadere gegevens inzake industriële

eigendommen.
Periode : 1940-
Product : - de publikaties van G. Doorman,

- informatiemateriaal over de financiële waarde van octrooien
- publikaties van de bibliotheek van het bureau

Bron :
Waardering van de publicaties: B
Selectiecriterium: 5
Waardering rest: V
Termijn : 2 jaar
Toelichting : Als producten van de handeling zijn benoemd de publicaties. Uitsluitend deze

(eind)producten zijn voor bewaring aangewezen. Alles eromheen (concepten,  rekeningen,
correspondentie, ed.) kan worden vernietigd.

67
Actor : Het BIE
Nummer RIO : 128
Handeling : Het beheren, verspreiden en distribueren van documentatiemateriaal en nadere gegevens

inzake octrooiverlening.
Periode : 1945-
Product :
Bron :
Waardering : V
Termijn : 3 jaar

68
Actor : Het BIE
Nummer RIO : 129
Handeling : Het leveren van  bijdragen aan EG werkgroepen inzake octrooidocumentatie.
Periode : 1973-
Product :
Bron : Rapport: De functie van het octrooiwezen met betrekking tot de beschikbaarheid voor

de overdracht van kennis
Waardering : B
Selectiecriterium: 5

69
Actor : De minister van Economische Zaken, het BIE
Nummer RIO : 130
Handeling : Het verlenen van subsidie en/of faciliteiten voor conferenties ten behoeve van de

bescherming van de industriële eigendom.
Periode : 1945-
Product : Voorbeeld:

- Viering van het zestigjarig jubileum van de Vereniging van Hogere Ambtenaren
bij de Octrooiraad;
- Conferentie ’Ondernemen met kennis’, Amsterdam 1997.

Bron :
Waardering : V
Termijn : 5 jaar na afloop

70
Actor : Het BIE
Nummer RIO : 131
Handeling : Het in overleg met belanghebbende doelgroepen vaststellen van projecten op het gebied van

innovatie en kennisverbreiding.
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Periode : 1995-
Product : Workshops en cursussen
Bron : Strategienota 1997
Waardering : V
Termijn : 5 jaar

71
Actor : Het BIE
Nummer RIO : 132
Handeling : Het doen uitvoeren van projecten op het gebied van innovatie en kennisverbreiding.
Periode : 1995-
Product :
Bron : Strategienota 1997
Waardering : V
Termijn : 5 jaar

71a
Actor : Het BIE
Nummer RIO : 133
Handeling : Het adviseren van klanten bij de taxatie van de geldswaarde van  industriële eigendommen
Periode : 1945-
Bron : Jaarberichten
Waardering : V
Termijn : 1 jaar
NB Het kan zijn dat het BIE van deze vermelde werkzaamheden in de praktijk heeft

afgezien.

72
Actor : Het BIE
Nummer RIO : 134
Handeling : Het uitwisselen van gegevens met buitenlandse autoriteiten inzake industriële eigendom.
Periode : 1945-
Product :
Bron : Jaarberichten
Waardering : V
Termijn : 3 jaar
NB Het betreft de neerslag van administratieve handelingen die met de uitwisseling van deze

gegevens gepaard gaat, dus verzendlijsten, adresbestanden e.d.

73
Actor : Het BIE
Nummer RIO : 135
Handeling : Het ontvangen van  buitenlandse autoriteiten inzake industriële eigendom in het kader van

bilaterale uitwisselingsprogramma’s.
Periode : 1945-
Product :
Bron : Jaarberichten
Waardering : V
Termijn : 5 jaar
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3. Lijst van afkortingen

AIPPI Association Internationale pour la Protectron de la Propriété Industrielle
ARA Algemeen Rijksarchief in Den Haag
BIE Bureau voor de Industriële Eigendom
BIE Bijblad van de Industriële Eigendom
BMM Benelux-vereniging voor Merken- en Modellenrecht, Arnhem
BMW Benelux-merkenwet
BTMW Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen en modellen.
CIDST Comite voor Wetenschappelijk-technologische documentatie en informatie van de 

EEG
COCO Coördinatiecommissie (= CEIA: Coördinatiecommissie voor Europese Integratie- en 

Associatieproblemen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken)
COREPER Comité des Représentants Permanents (EG)
CREPAT Paris Union Comittee for International Cooperation in International Retrieval among 

Patent
EOB Europees Octrooibureau
EOV Europees Octrooiverdrag
CAS Centrale Archief Selectiedienst in Winschoten
EC Europese Commissie
EEG Europese Economische Gemeenschap
EGKS Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal
EU Europese Unie
EZ Economische Zaken
GATT Genaral Agreement for Tariffs and Trade
HdTK Handelingen der Tweede Kamer
IPC International Patent Classicication
ITH Internationale Technische Hulp
KvK Kamer van Koophandel
LUB Uniforme Beneluxwet
NIDER Nederlands Instituut voor Documentatie en Registratuur
NNI Nederlands Normalisatie Instituut
PbEG Publicatieblad van de Europese Gemeenschap/Europese Unie
PCT Verdrag van Washington tot samenwerking inzake octrooien
ROW Rijksoctrooiwet
SEW Sociaal-economische wetgeving (tijdschrift)
TA Technische bijstand in het kader van Internationale Technische Hulp
TNO (Nederlandse organisatie voor) Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek
TRIPS Trade Related Aspects of Intellectual Property
TRT Verdrag van Wenen inzake de internationale inschrijving van merken
VBO Verzoek om een besluit tot octrooiverlening
VVO Verzoek om voorlopig onderzoek van een uitvinding bij een octrooiaanvrage
WIPO Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom
WNR Wet naburige rechten (van de Auteurswet)


