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Antwoorden op Kamervragen (vraagnummer 2030417710)Kamerlid Gerkens (SP).
1.

Heeft u kennisgenomen van het artikel Europe’s software patent under
siege”?

Ja, ik heb kennisgenomen van dit artikel in de Herald Tribune, d.d. 7 juli 2004.

2.

Is het waar dat de daargenoemde woordvoerder van de Nederlandse EU
missie van mening is dat de Nederland niet de andere lidstaten hoeft te
informeren over hoe Nederland geacht moet worden te hebben gestemd over
het software patentvoorstel?

3.

Hoe verhoudt dit zich met uw expliciete toezegging tijden het VAO
softwarepatenten op 30 juni jl. dat Nederland zo spoedig mogelijk zou
mededelen aan de andere lidstaten dat Nederland zal gaan onthouden?

Zoals eerder toegezegd, zal de regering uitvoering geven aan de motie-Van Dam cs.
(Kamerstuk 21 501-30, nr. 52) zoals die op 1 juli 2004 door de Tweede Kamer is
aangenomen. Op 20 juli jl. heeft de Nederlandse Permanent Vertegenwoordiger bij de EU
in Coreper aangekondigd dat Nederland bij de formele aanname van de tekst van het
gemeenschappelijke standpunt van de Raad een verklaring aan het besluit zal laten
toevoegen, waarin het standpunt van de Tweede Kamer, met betrekking tot de
waarborgen die de richtlijntekst van de Raad biedt om uitwassen met betrekking tot
octrooiering van in computers geïmplementeerde uitvindingen, nader wordt toegelicht.
Ook zal worden aangegeven dat deze zorg door Nederland meegenomen zal worden bij
de verdere behandeling van de richtlijn in tweede lezing. Voor het Kabinet staat voorop
dat uiteindelijk een richtlijn tot stand komt die enerzijds leidt tot harmonisatie van
regelgeving en anderzijds mogelijke uitwassen tegengaat.
Hiertoe zullen wij uitvoering geven aan toezeggingen die aan de Tweede Kamer zijn
gedaan. Wij zullen als EU-voorzitter een goede communicatie tussen het Europees
Parlement en de Raad bevorderen. In september hebben wij een eerste overleg met de
hiervoor relevante commissies van het Europees Parlement. Verder zal de staatssecretaris
van Economische Zaken, indien mogelijk in samenwerking met het InnovatiePlatform,
een overleg organiseren met de voor dit dossier belangrijke partijen. Over de uitkomsten
daarvan zal de Tweede Kamer worden geïnformeerd.
4.

Kunt u deze vragen binnen één week beantwoorden?

Helaas is dat vanwege de vakantieperiode niet realiseerbaar.
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