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Door Bipin Taneja en Aukje Nauta

Hoe worden octrooiconflicten tussen bedrijven opgelost? Speelt mediation daarbij een rol? Daarover spraken Bipin 

Taneja en Aukje Nauta met Koos Rasser, octrooigemachtigde, advocaat en mediator. Hij vertelt over zijn decennialange 

ervaring met het oplossen van octrooiconflicten en de rol van mediation daarin.

Koos Rasser:  
‘Advocaten lieten we thuis’

T ussen bedrijven staat vaak veel op het spel als het om 
octrooien gaat, denk aan marktaandeel en miljarden
investeringen. Grote octrooiconflicten zijn daarom 

wereldnieuws. Een recent voorbeeld betreft de vele octrooi
ruzies tussen Apple en Samsung. 
Zo’n 95 procent van de octrooigeschillen wordt opgelost zonder 
een gang naar de rechter. Reden: procederen in octrooigeschillen 
is duur. In de Verenigde Staten lopen de proceskosten op tot in 
de tientallen miljoenen, in Engeland tot in de miljoenen en in 
Nederland tot in de tonnen. Mediation speelt een belangrijke rol 
bij het oplossen van octrooiconflicten. 

Wat zijn uw ervaringen met octrooiconflicten?
Een goed voorbeeld is de luieroorlog. Mijn werkgever Procter 
& Gamble had als eerste een nieuwe markt voor Pampers 
luierbroekjes gecreëerd. Concurrent KimberleyClark kwam 
met Huggies. Wij verloren gestaag marktaandeel. Wij ver
nieuwden ons product dat toen op het geoctrooieerde product 
van KimberleyClark ging lijken. We hadden vijfhonderd 
miljoen geïnvesteerd om productielijnen voor luierbroekjes te 
bouwen. Die productielijnen wijzig je niet eventjes, dat kost 
heel veel tijd en geld. Het was een kwestie van too much 
invested to quit, daarom gingen we onderhandelen met 
KimberleyClark om tot een vergelijk te komen. 
Een andere boeiende ervaring deed ik rond 1999 op in een 
octrooizaak in Toronto, tegen Unilever. Dat ging over inbreuk op 
een octrooi van Unilever voor wasverzachters in de vorm van 
velletjes die je in de wasdroger doet. Dat conflict sleepte al ruim 
twintig jaar. Alles was juridisch uitgevochten, tot aan de Hoge 
Raad van Canada toe. Die zaak liep al zo lang, dat alle direct
betrokkenen van weleer al weg waren: gepensioneerd of over
leden. Niemand was nog ingevoerd in het conflict, de technolo
gie was inmiddels achterhaald, dus rees de vraag: waarom zijn we 
nog steeds met deze zaak bezig? Een arbiter bracht het conflict 
alsnog snel tot een einde, in een procedure van een half jaar.

Hoe houden grote bedrijven als Procter & Gamble de 
kosten van octrooiconflicten in de hand? Hebt u daar 
voorbeelden van?
Een groot Amerikaans bedrijf heeft altijd wel een aantal 
rechtszaken lopen, dat is the cost of doing business. Zolang het 
binnen budget is, accepteert het management die rechts
zaken. Destijds speelde de luieroorlog vooral in Amerika en 
Europa tussen Procter & Gamble en KimberlyClark, en in 
Europa ook met SCA Mölnlycke. Bij dit conflict dachten 
partijen op een gegeven moment: dit wordt te duur. Wij van 
Procter & Gamble zijn daarom met zowel KimberlyClark 
als Mölnlycke gaan praten: hoe kunnen we octrooiconflicten 
beter en goedkoper oplossen? Met KimberlyClark vonden 
we toen een creatieve oplossing: zodra we een octrooiconflict 
hadden, legden we het voor aan een rechtbank in Europa, 
waar procederen goedkoper is dan in de Verenigde Staten. 
Wij spraken af dat de uitspraak van die rechtbank bindend 
zou zijn voor alle landen in de wereld. Als de rechtbank zei: 
het octrooi is geldig en er is inbreuk, dan betaalde de 
verliezende partij licentievergoedingen. Als de rechtbank 

Biografie dr. ir. Koos Rasser
 Koos Rasser groeide op in Nederland. Hij promoveerde in de 

chemische technologie aan de  TU Delft in 1977 en haalde 
daarna zijn Juris-Doctorbul (rechtenstudie) in de Verenigde 
Staten (1984). Tot 2000 was hij wereldwijd verantwoordelijk 
voor de octrooiafdeling van Procter & Gamble en in 1998 was 
hij mede-initiatiefnemer bij de Amerikaanse National Patent 
Board die later is opgegaan in de American Arbitration 
Association. In 2000 ging hij werken voor het Amerikaanse 
advocatenkantoor Howrey Simon Arnold & White, richtte in 
2001 het Londense kantoor van Howrey op en stapte in 2004 
over naar het kantoor van Howrey in Amsterdam. Vanaf 2008 
is hij solo practitioner en sinds 2013 investeerder op het 
gebied van octrooien in de Verenigde Staten en Nederland.
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ding. Wij hadden dus een sterk vermoeden dat die Unilever
uitvinding aan onze eigen, eerdere vinding ontleend was. 
Niet alleen ging dit conflict om enorme bedragen, de emoties 
liepen ook nog eens hoog op bij mij en mijn team. We 
overwogen om het tot een rechtszaak te laten komen, zodat 
de machinefabrikant onder ede gehoord kon worden. Toch 
kozen de ceo’s van beide bedrijven ervoor om het conflict via 
mediation op te lossen. 

Welke manieren van conflictoplossing worden er zoal 
gebruikt bij octrooiconflicten, en zit er ook een volgorde in?
Sommige bedrijven gebruiken alternative dispute resolution bij 
hun octrooiconflicten. Zij hanteren standaardclausules in hun 
contracten. De octrooigemachtigden van het bedrijf proberen 
dan eerst te onderhandelen. Eventueel escaleren ze naar de ceo, 
die het dan zelf met de ceo van het andere bedrijf kan oplos
sen, maar ook om te zorgen dat het octrooiconflict voldoende 
aandacht krijgt. Daarna gaat men soms over tot mediation of 
binding arbitration. Pas als dat niet lukt, laat men het tot een 
rechtszaak komen. 

Bedrijven kunnen dit soort afspraken op twee manieren 
maken. Ten eerste kunnen zij het opnemen in een licentieover
eenkomst. In de pharmasector gebeurt dit veel. Een tweede 
mogelijkheid is dat beide partijen lid zijn van een organisatie 
die alternative dispute resolution stimuleert. Die organisatie 
spoort haar leden aan om een pledge (belofte, red.) te tekenen 
waarin zij zich verplichten om een formele escalatieprocedure 
te volgen bij conflicten met partijen die de pledge ook hebben 
getekend. Daardoor hoeven bedrijven niet telkens overeen
komsten te sluiten, want dat is via de pledge al geregeld. Er 
zitten altijd ontsnappingsclausules in, omdat bedrijven de 
vrijheid willen hebben om te procederen. 

Welke aanpakken werken het beste bij het oplossen van 
octrooiconflicten? 
Bedrijven moeten het octrooiconflict van tevoren goed in kaart 
brengen: weten waar de risico’s liggen, een goed verdedigbaar 
standpunt ontwikkelen. Helaas schiet met name het midden 
en kleinbedrijf vaak tekort in een goede voorbereiding van 
octrooigeschillen. Het MKB is onvoldoende proactief; het 
octrooiplaatje gaat pas leven als het te laat is en het conflict al 
is geëscaleerd. 

Wat werkt niet?
Starten vanuit een onderhandelingspositie die weinig realistisch 
is. Intern moet je een octrooizaak objectief beoordelen, wat 

besliste dat het octrooi niet geldig was of dat er geen inbreuk 
was, dan liet de octrooihouder de andere partij ook in andere 
landen met rust. In de luieroorlog ontmoetten Procter & 
Gamble en KimberlyClark elkaar in de rechtbank te Den 
Haag. De rechters stonden toe dat ik een punt informeel 
toelichtte, wat heel ongebruikelijk was. Vervolgens won 
Procter & Gamble die zaak. Het gevolg was echter dat 
KimberlyClark Nederland niet meer als forum voor 
gerechtelijke procedures wilde, omdat ze de procedure in 
Nederland te onvoorspelbaar en informeel vonden. Daarom 
kozen we Engeland als forum voor het beslechten van onze 
octrooigeschillen. Maar Engeland is heel duur. Jammer, want 
daarmee viel een belangrijk voordeel van de eerder gemaakte 
afspraak weg. 

Wat was uw eerste ervaring met mediation?
Procter & Gamble had regelmatig erg kostbare aanvaringen 
met Unilever. Daarom kozen we onderling voor mediation, 
in de persoon van mediator Tony Piazza. Door hem was ik 
meteen om. Tony kan emotionele aspecten volkomen 

neutraliseren. Hij hoort partijen aan over alle kanten van de 
zaak, ook de emotionele. Zodra partijen emotioneel uitbar
sten, zegt hij simpelweg: ‘This is not helpful.’ Tony Piazza is 
een zenachtige man, met een zenrotstuintje bij de receptie 
van zijn kantoor. Nooit verheft hij zijn stem. Iedereen luistert 
zodra hij spreekt. Dat helpt partijen enorm om hun conflic
ten op te lossen. 

Het octrooiconflict waarin Piazza destijds bemiddelde ging 
over compacte waspoeders. Procter & Gamble had veel 
geïnvesteerd in de ingewikkelde technologie die nodig is om 
een compact waspoeder te maken. We hadden speciale 
fabrieken gebouwd en machines besteld. Toen liepen wij 
tegen een Unileveroctrooi aan. Daarmee hadden we een 
groot probleem. Want ook al heb je een uitvinding als eerste 
gedaan, als je die niet octrooieert of bekend maakt, en 
iemand vindt na jou hetzelfde uit en octrooieert het wel, dan 
moet je stoppen of een licentievergoeding betalen. Áls de 
andere partij jou al een licentie wil geven… In dit geval 
betwijfelden we sterk of Unilever wel ‘toevallig’ dezelfde 
uitvinding had gedaan.  
Procter & Gamble deed namelijk destijds experimenten bij 
een Duitse machinefabrikant, om te onderzoeken hoe je 
compacte waspoeders kunt maken. Toen Procter & Gamble 
vertrokken was, kwam Unilever bij dezelfde fabriek langs met 
dezelfde onderzoeksvraag, en deed een vergelijkbare uitvin

Zodra partijen emotioneel uitbarsten, zegt Tony Piazza simpelweg:  
‘This is not helpful’
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tot rede te brengen over hun inschatting om een octrooiconflict 
te winnen. Die derde partij kan een rechter of een mediator 
zijn. Het mooiste is als beiden dergelijke signalen afgeven.

Is mediation een ‘business case’ in octrooiland?
Ja. Tijd is daarbij een factor van belang. Een rechtszaak duurt 
in Nederland minstens een jaar, en veel langer als er hoger 
beroep volgt. Je hebt dan jarenlang onzekerheid, terwijl de 
technologische ontwikkelingen doorgaan, de organisatie 
verandert, mensen vertrekken, et cetera. De looptijd van een 
rechtszaak is vaak langer dan de actualiteit van het octrooipro
bleem. Mediation is sneller én goedkoper.

Welke tip hebt u voor mediators die octrooizaken willen 
doen?
Een goede mediator hoeft geen octrooispecialist te zijn. Tony 
Piazza is dat ook niet. Ook de meeste octrooirechters ontberen 
een technische opleiding. Als de mediator maar uitstekende 
mediationvaardigheden heeft. 

In mijn laatste octrooizaak waar een mediator bij betrokken 
was, bleken partijen te ver uit elkaar te liggen. Beiden gingen 
ermee akkoord dat de mediator een mediator’s proposal zou 
formuleren, waarop beide partijen dan ja of nee konden 
zeggen. Als het antwoord van de ene partij ‘nee’ was, dan zou 
hij niet weten of de andere partij ‘ja’ of ‘nee’ had gezegd. Deze 
mediator was dus een beetje een arbiter. Hij luisterde goed, 
kwam met een compromis waar achteraf geen van beide 

lastig is. Toch moet je als team realistisch zijn over de risico’s, 
gevaren en worstcasescenario’s. 
Wat ook niet goed werkt: advocaten meenemen naar de 
onderhandeling of mediation. Bij Procter & Gamble lieten 
we ze thuis. Advocaten zijn haviken in plaats van duiven. Zij 
bijten zich – terecht – vast in argumenten, waardoor zij geen 
objectief verhaal kunnen vertellen aan een mediator. Als 
bedrijf wil je ook dat ze die oogkleppen ophouden. Voor als 
het nodig is, in de rechtbank. Maar zolang dat niet nodig 
was, lieten wij van Procter & Gamble vaak interne vakmen
sen het verhaal aan de mediator vertellen, terwijl de tegen
partij een advocaat inbracht. 
Daarmee signaleerden we aan de mediator dat we serieus 
waren over mediation, dat we bereid waren objectief over de 
zaak te praten. Toch kan dat niet altijd. Kleine bedrijven 
zullen hun advocaat waarschijnlijk ook bij onderhandelingen 
moeten inzetten. Een klein bedrijf moet daarom zijn advo
caat zorgvuldig kiezen.

Moet een advocaat kunnen switchen in gedrag? Waar nodig 
de toga in de kast laten?
Ja. In Nederland zijn de teams die over octrooien onderhandelen 
erg klein. Bedrijven moeten vaak een en hetzelfde team van vier à 
vijf mensen gebruiken voor zowel onderhandelingen als rechts
zaken. Daarom is het verstandig om een wat bedaagder advocaat 
te kiezen die ook gericht is op schikkingsmogelijkheden. 

Welke ontwikkeling zou u graag zien bij  
octrooiconflictoplossing?
Nederland kan leren van een praktijk die in Amerika steeds 
belangrijker wordt. Daarbij draagt de rechtbank partijen op 
om via mediation, of anderszins, tot een schikking te komen. 
De rechtbank in Nederland zou partijen ook dwingend 
moeten vragen om er voor een bepaalde datum uit te komen 
en verslag uit te brengen van het resultaat. Zo kun je partijen 
serieus tot mediation overhalen. Ook kan de rechtbank bij 
octrooizaken aangeven wat haar voorlopig oordeel is. Bij veel 
punten denken de partijen in termen van wellesnietes. Dat 
maakt schikken moeilijk. Als de rechter in zulke situaties zijn 
voorlopige oordeel geeft ‒ bijvoorbeeld dat hij twijfelt aan de 
geldigheid van het octrooi ‒ dan is de octrooihouder meer 
bereid tot schikken.  
Anders dan bij rechtspraak is bij mediation volop ruimte voor 
creatieve oplossingen. Een voorbeeld: zonder in aanvaring te 
komen met het mededingingsrecht kunnen partijen afspreken 
elkaar over en weer licenties te geven in plaats van elkaar te 
bevechten. In een rechtszaak is zo’n tussenoplossing er niet. 

Hebben bedrijven vaak een signaal van buitenaf nodig om te 
kiezen voor schikken?
Een signaal van een onafhankelijke derde partij helpt partijen 
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Jaarcongres 2014

De veranderende overheid en mediation

Op vrijdag 16 mei 2014 houdt de Vereniging Mediators bij de Overheid haar 
eerste jaarcongres in het provinciehuis in Utrecht, Archimedeslaan 6.

- het  Tweede Kamerlid Ard van der Steur vertelt over zijn wetsvoorstel

- Prof. Dr. Ad Kill (Nyenrode Business Universiteit) presenteert de resultaten van een 
onderzoek onder burgemeesters 

- Carla Schouwenaars (BeVraag) geeft de achtergronden van het project LUMO 
(Landelijke Uitrol Mediation bij de Overheid)

- Ook mediation in het belastingrecht en interne arbeidsmediation komen aan bod

- Dick Allewijn leidt een Lagerhuisdebat over mediation en de informele aanpak

Aanvang 10 uur met de Algemene Ledenvergadering (ook toegankelijk voor toehoorders)

Start congres om 11.00 uur en eindtijd 15.30 uur.

Het uitgebreide programma en de mogelijkheid tot inschrijving vindt u op de website www.vmomediators.nl

Voor vragen mailt u naar info@vmomediators.nl

partijen blij mee was, maar had zodoende de geesten wel rijp 
gemaakt voor een schikking.

Bent u een roepende in de woestijn in octrooiland?
Nee. Ik weet van andere voorstanders van mediation. Het 
vindt steeds meer weerklank. 

Bipin Taneja is octrooigemach-
tigde te Delft.

Aukje Nauta is redacteur van 
Tijdschrift Conflicthantering. 


