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Agendapunt: 3.  Lijst open standaarden 

Bijlagen:  

Aan: Forum Standaardisatie 

Van: Stuurgroep open standaarden 

Datum: 02-02-2012 Versie 1.0 

Betreft: Onderzoeksvoorstel standaarden en patenten 

I. Achtergrond 

De Nederlandse overheid hanteert een lijst met open standaarden 

waarvoor een „pas toe of leg uit‟-regime geldt. In een procedure wordt door 

College/Forum Standaardisatie getoetst of standaarden voldoen aan 

bepaalde criteria. De Europese Commissie wil een soortgelijke lijst op gaan 

stellen en heeft hiervoor een voorstel ontwikkeld. Ook voor deze lijst 

worden criteria gesteld aan de standaarden. In beide criteriasets worden 

eisen gesteld aan de licentiëring van eventuele patenten (oftewel 

octrooien). De eisen verschillen van elkaar. In Nederland vormt royaltee-

free het uitgangspunt. In Europa heeft men voorlopig gekozen voor 

(F)RAND waartoe men ook “licenties zonder compensatie” rekent. 

Het doel van het onderzoek is dat het een basis moet bieden voor: 

1. Een beter onderbouwd standpunt van Nederland rondom patenten 

en standaarden; 

2. Continuering, aanscherping of aanpassing van het Nederlandse 

beleid rondom patenten en standaarden opdat doelstellingen 

(kostenbesparingen, innovatie, interoperabiliteit, 

leveranciersonafhankelijkheid) maximaal worden bereikt. 

II. Onderzoeksvragen 

Hoofdvraag: 

- Welke eisen zou de overheid moeten stellen aan licentiëring van 

eventuele patenten op standaarden die de overheid selecteert voor haar 

eigen ICT? 
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Deelvragen: 

1. Wanneer is er sprake van patenten op standaarden en wat is de 

betekenis ervan? 

2. Welke patent-licentievormen zijn gebruikelijk voor standaarden 

(zoals (F)RAND, RF)? 

3. Wat is de betekenis van deze licentievormen voor de 

patenthouders/licentiegevers, licentienemers, eindgebruikers, 

overheden en samenleving? 

4. Wat is het effect van de verschillende licentievormen voor 

interoperabiliteit en leveranciersonafhankelijkheid? 

5. Wat is het economisch effect van de verschillende policies 

(netwerkeffecten, transactiekosten, level playing field, innovatie)? 

6. Zijn er trends richting een voorkeur voor bepaalde licentievormen 

waarneembaar? 

7. Wat betekent e.e.a. voor toetsingsprocedure en criteria voor lijsten 

met open standaarden? 

De antwoorden op de vragen dienen zoveel mogelijk gebaseerd te zijn op 

praktijkgevallen. Voorbeelden zijn WIFI, MPEG/WEBM, MP3/OGG, GSM en 

Internet/Webstandaarden. 

III. Type onderzoek 

 Juridisch/economisch 

 Wetenschappelijk, onafhankelijk, met autoriteit 
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