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Inleiding
Het BBIE wil dit onderwerp graag als agendapunt voor de Beneluxraad voorstellen, omdat
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het gaat om een wijziging van de modaliteiten van een van zijn bestaande diensten en het
daarbij de mening en wensen van de (potentiële) gebruiker graag zoveel mogelijk in kaart wil
brengen. Het BBIE hoopt dan ook dat de Beneluxraad zal instemmen met een
gedachtenwisseling over dit onderwerp en – gezien de samenstelling van de groep en de
ervaring en verschillende achtergronden van de leden – als klankbord en hopelijk
inspiratiebron voor nieuwe ideeën zal fungeren.
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Het huidige i-DEPOT: een korte terug- en vooruitblik
Het i-DEPOT bestaat inmiddels meer dan 10 jaar en is geïnspireerd op de Franse
Enveloppe Soleau. Aanvankelijk ging het om een papieren versie, een dubbele envelop die
de indiener aan het BBIE (aanvankelijk BMB) kon sturen, waarbij een exemplaar voorzien
van een datumstempel werd teruggestuurd en het andere exemplaar voor een bepaalde
periode door het Bureau bewaard. Eind 2007 kwam daar de elektronische variant bij. Via de
website kan een bestand worden ingediend en het BBIE verschaft een elektronisch
certificaat waaruit blijkt dat het bestand op een bepaalde datum werd ingediend en sindsdien
niet is gewijzigd.
Deze toelichting over de werking maakt meteen de functie duidelijk: het i-DEPOT is niets
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meer of minder dan een bewijsmiddel dat iets op een bepaalde datum bestond. Dat “iets”
kan door intellectuele eigendomsrechten beschermd of beschermbaar zijn, maar dat hoeft
natuurlijk zeker niet het geval te zijn. Uiteraard heeft deze bewijsfunctie vooral een
toegevoegde waarde voor intellectuele eigendomsrechten die vormvrij ontstaan – die als
voordeel hebben dat ze vanzelf ontstaan, maar als nadeel dat het bewijs van het bestaan
ervan vaak lastiger is – maar ook voor de rechten waarvoor dit niet geldt, kan het i-DEPOT
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Binnenkort wordt het een wettelijke taak (bijlage 1).
Net als bijvoorbeeld een stempel van de belastingdienst of een notaris.
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zeker een nuttig bewijsmiddel vormen. Meer informatie hierover is te vinden in de notitie van
3
Brigitte Dauwe getiteld “i-DEPOT: een zorg minder” . Het i-DEPOT kan in principe op elk
vakgebied (mode, industrie, kunst, handel, wetenschap…) en voor elk type “idee” (methode,
concept, oeuvre, design, tekening, format, tekst, lied, uitvinding, computerprogramma… en
uiteraard in verschillende “tussenstadia” van ontwikkeling daarvan) worden toegepast.
Deze brede toepasbaarheid verklaart ongetwijfeld het succes van het i-DEPOT, dat met
name sinds de introductie van de elektronische variant een opmerkelijke groei heeft gekend
(in 2007 werden er 1.476 i-DEPOTs verricht, in 2008 waren het er al 2.978, in 2009 waren
het er 4.092 en voor 2010 wordt een verdere stijging verwacht). Onder de houders van een
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credit-account die, na betaling van een starttarief, tegen een gereduceerd bedrag credits
kunnen kopen voor het verrichten van (grotere aantallen) i-DEPOTs, bevinden zich
inmiddels tal van (grote) bedrijven, onderzoeks- en ontwerpinstellingen en ook enkele
universiteiten.
Door de grote vraag vanuit de praktijk, is er voor het BBIE alle reden om te onderzoeken of
de modaliteiten van het i-DEPOT verder kunnen worden ontwikkeld, zodanig dat ze nog
beter aansluiten bij de wensen van de gebruiker in het algemeen of van bepaalde groepen
gebruikers in het bijzonder. Zo is er contact met verschillende onderzoeksinstellingen over
toepassing van het i-DEPOT in relatie tot zgn. labjournals (een soort logboeken voor
laboratoria). Daarnaast bestaan er plannen voor nieuwe modaliteiten van de
tussenpersonenmodule, zodat i-DEPOTs namens derden kunnen worden ingediend en
beheerd, hetgeen het product ongetwijfeld aantrekkelijker maakt voor gemachtigden en
andere tussenpersonen.
De huidige varianten van het i-DEPOT, de papieren en de elektronische, hebben gemeen
dat de inhoud ervan geheim blijft. Het BBIE kijkt zelf niet naar de inhoud en maakt deze ook
op geen enkele wijze openbaar. Niet alleen de inhoud blijft dus geheim, ook het feit dat
iemand een i-DEPOT heeft verricht is niet kenbaar voor derden. Het BBIE speelt echter met
de gedachte om, naast de geheime variant, een openbare variant te introduceren. Over dit
plan zou het BBIE graag een gedachtenwisseling in de Beneluxraad hebben.
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Bijlage 2.
Aflopend tot slechts € 2,50.
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Het openbare i-DEPOT
Hierbij moet worden vooropgesteld en benadrukt, dat het de bedoeling is dat geheimhouding
de regel blijft en openbaarmaking volkomen optioneel, naar wens van de gebruiker zou zijn5.
Dikwijls zal geheimhouding immers zowel vanuit commercieel als vanuit juridisch oogpunt
cruciaal zijn. Dit is uiteraard met name het geval wanneer een i-DEPOT wordt verricht in het
kader van (het voorstadium van) de ontwikkeling van iets wat kan worden beschermd door
een intellectuele eigendomsrecht waarvoor nieuwheid is vereist (het octrooi- en
modellenrecht).
Het BBIE denkt echter dat er ook situaties zijn waarin juist openbaarmaking een
meerwaarde kan bieden. Zo zijn er gebruikers die nu juist geen alleenrecht op hun uitvinding
of ontwerp nastreven en door openbaarmaking (die immers de nieuwheid aantast) kunnen
voorkomen dat een ander dat wel doet. Verder ziet het BBIE vooral voordelen voor de nietgeregistreerde ie-rechten en dan met name het auteursrecht en naburige rechten en het
niet-geregistreerde Gemeenschapsmodel.
Niet-geregistreerde rechten hebben immers het voordeel dat zij vormvrij ontstaan6, maar dit
voordeel kan tegelijkertijd een nadeel zijn in die zin dat het bestaan ervan lastig te bewijzen
is. Dit geldt nog sterker in de digitale wereld, waarin werken zeer makkelijk kunnen worden
gekopieerd, (eventueel) bewerkt en vervolgens (opnieuw) openbaar gemaakt. Het is in zo'n
geval voor de (oorspronkelijke) maker bijzonder lastig te bewijzen dat hij de "bron" van het
werk is. Een gecontroleerde openbaarmaking door hem zelf, waarvan bovendien de datum
en de oorspronkelijkheid (het sindsdien niet gewijzigd zijn) van het werk wordt
gegarandeerd, kan hem daarbij beslist behulpzaam zijn. Bovendien kan van publicatie een
"waarschuwingsfunctie" uitgaan; de maker maakt hiermee duidelijk dat hij iets als zijn
eigendom beschouwt en dat anderen ervan af moeten blijven. Verder zou er naar de
openbaarmaking kunnen worden verwezen in onderhandelingen met derden of bij verlening
van licenties, pandrechten e.d..
Specifiek voor het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel geldt dat een openbaar i-DEPOT
nog een ander voordeel kan hebben, omdat de aanvang van het recht vaak lastig te
achterhalen is. Artikel 11 lid 1 van de Gemeenschapsmodellenverordening bepaalt dat de
bescherming ingaat op "de datum waarop het model voor het eerst binnen de Gemeenschap
voor het publiek beschikbaar is gesteld" en volgens lid 2 is dat onder meer het geval indien
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Dit sluit ook aan bij de tekst van het toekomstige artikel 4.4bis lid 2 BVIE (bijlage 1): “Dit gebeurt
onder strikte geheimhouding, tenzij de indiener daarvan uitdrukkelijk afstand doet.”
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Zie ook artikel 5 lid 2 van de Berner Conventie en artikel 20 van het WIPO Performances and
Phonograms Treaty.
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het "gepubliceerd ... of anderszins openbaar gemaakt is". Met andere woorden, de
ontwerper die voordat hij met zijn model "de boer opgaat" een openbaar i-DEPOT verricht,
bewerkstelligt daarmee de aanvang van de bescherming als niet-ingeschreven
Gemeenschapsmodel en verzekert zich ervan dat er over het precieze moment daarvan
geen discussie kan ontstaan.
Tenslotte kunnen er ook andere dan juridische redenen zijn om een i-DEPOT openbaar te
willen maken. Bijvoorbeeld om een idee onder de aandacht te brengen van anderen (zoals
potentiële partners, producenten of investeerders). Denkbaar is dat het openbaar i-DEPOT
op deze wijze als een soort “ontmoetingsplaats” gaat fungeren.
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Aandachtspunten en modaliteiten
Het BBIE is er, kortom, van overtuigd dat een openbare variant van het i-DEPOT, zowel
vanuit juridisch als vanuit praktisch oogpunt, een meerwaarde kan hebben. Het BBIE heeft al
enkele (informele) contacten met gebruikers van het huidige (geheime) i-DEPOT gehad, die
zeer positief waren over het idee van een openbare variant. Tijdens deze contacten zijn ook
al een paar aandachtspunten en ideeën voor modaliteiten naar voren gekomen:
-

-

-

-

Zoals gezegd moet het uitgangspunt zijn dat openbaarmaking facultatief is.
Een zeer belangrijk aandachtspunt is uiteraard een goede voorlichting: de gebruiker
moet weten wat de voor- en nadelen (en mogelijke risico’s) van openbaarmaking
zijn.
Openbaarmaking hoeft niet perse de gehele inhoud van het i-DEPOT te betreffen.
Het kan (naar keuze van de gebruiker) ook om een gedeelte of samenvatting
daarvan gaan.
De keuze voor openbaarmaking hoeft niet perse bij de indiening van het i-DEPOT te
gebeuren. Denkbaar is dat de gebruiker iets eerst geheim houdt en het pas in een
later stadium openbaar wil maken. Of omgekeerd, dat hij het Bureau in een later
stadium verzoekt om te stoppen met openbaarmaking.
Er moet wellicht worden gedacht aan een “notice and take down” procedure, voor
het geval een derde meent dat de inhoud van een i-DEPOT zijn rechten schaadt.

Het BBIE is zeer benieuwd naar de mening van de leden van de Beneluxraad hierover en
vooral ook of zij nog (meer) pluspunten of juist moeilijkheden zien en of zij nog ideeën voor
modaliteiten hebben.

*

*

*
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Bijlage 1: Het nieuwe artikel 4.4bis BVIE:
Er wordt een nieuw artikel 4.4bis toegevoegd, dat als volgt luidt:
“Artikel 4.4bis i-DEPOT
1. Het Bureau kan onder de naam “i-DEPOT” bewijs verstrekken van het bestaan van stukken op de
datum van hun ontvangst.
2. De stukken worden gedurende een bepaalde termijn door het Bureau bewaard. Dit gebeurt onder
strikte geheimhouding, tenzij de indiener daarvan uitdrukkelijk afstand doet.
3. De modaliteiten van deze dienst worden bij uitvoeringsreglement bepaald.”
Gemeenschappelijke memorie van toelichting:
De invoering van een nieuwe bepaling voor de dienst i-DEPOT
De sinds 1998 door (de rechtsvoorganger van) het BBIE aangeboden dienst i-DEPOT wordt nu in het
BVIE verankerd. De Regeringen beogen met het i-DEPOT een betrouwbaar en toegankelijk
bewijsmiddel te verschaffen dat bij eventuele conflicten, bijvoorbeeld in geval van inbreuk op
auteursrechten of oneerlijke mededinging, gebruikt kan worden.
Het i-DEPOT bestaat momenteel in twee varianten, een papieren enveloppe en een elektronische
versie. De enveloppe bestaat uit twee delen. De gebruiker stopt hetgeen waarvan hij het bestaan op
een bepaalde datum wil bewijzen in twee identieke exemplaren in deze twee delen en stuurt de
enveloppe naar het BBIE. Het BBIE brengt op beide delen een stempel aan waaruit de datum van
ontvangst door het BBIE blijkt. Een van deze twee delen wordt aan de indiener teruggestuurd, het
andere deel wordt gedurende de bewaartermijn ongeopend door het BBIE bewaard. De indiener kan,
bijvoorbeeld bij een conflict, het door het BBIE opgeslagen deel opvragen.
De elektronische variant biedt de mogelijkheid computerbestanden in te dienen bij het BBIE. Dit kan
via de website van het BBIE. Het computersysteem van het BBIE legt aldus ingediende bestanden,
samen met de datum van indiening ervan en de naam van de indiener, vast in een document waarvan
de authenticiteit kan worden gegarandeerd en gecontroleerd. De indiener ontvangt eenmalig een kopie
van dit document, maar hij kan gedurende de bewaartermijn van een elektronisch i-DEPOT altijd een
kopie ervan opvragen. De medewerkers van het BBIE hebben geen inzage in het ingediende bestand.
Dit laatste is alleen anders wanneer het BBIE op verzoek van de indiener een kopie van het i-DEPOT
op een gegevensdrager plaatst.
Er moet worden benadrukt dat het i-DEPOT op geen enkele wijze een zelfstandig recht creëert en dat
het indienen ervan evenmin een verplichte voorwaarde is om enig recht te kunnen claimen. Het iDEPOT is niets meer of minder dan een bewijsmiddel.

