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1 Algemeen 

Om een akte of ander stuk in te laten schrijven in het Nederlands octrooiregister 

door Octrooicentrum Nederland, moet daartoe een verzoek worden gedaan. Het 

betreffende in te schrijven stuk, bijv. een akte van levering of een 

licentieovereenkomst, moet aan het verzoek als bijlage worden toegevoegd. 

 

Het verzoek 

Een verzoek moet in de regel aan de volgende eisen voldoen: 

• het verzoek moet schriftelijk worden ingediend; 

• het verzoek vermeldt waarom en wat aan Octrooicentrum Nederland wordt 

gevraagd om te doen (bijv. aantekenen in het register van de nieuwe 

octrooihouder i.v.m. een overdracht van het octrooi); 

• het verzoek vermeldt de nummers van de octrooien resp. de octrooiaanvragen; 

• het verzoek moet van een originele (geschreven) handtekening zijn voorzien; en 

• indien een ander dan de octrooihouder/direct betrokkene (bijv. verkrijger) of 

diens octrooigemachtigde of advocaat het verzoek instuurt, moet een originele 

volmacht van de octrooihouder door deze meegezonden worden. 

 

Om een stuk in het register in te kunnen schrijven, moet het verzoek ten minste een 

Nederlands recht bevatten. In de praktijk blijkt helaas dat soms verzoeken alleen 

PCT of EP-aanvragen betreffen. Hoewel Nederland een van de in de aanvraag 

aangewezen staten is, kan aan deze verzoeken niet worden voldaan. Pas na de 

verlening van het Europees octrooi voor Nederland op deze aanvragen kan het 

verzoek in het Nederlands octrooiregister worden ingeschreven. Dan is er immers 

pas een recht dat in het octrooiregister voorkomt. 

 

Bijlagen bij het verzoek 

In de regel moet het verzoek vergezeld gaan van een of meer bijlagen waaruit het 

gevraagde blijkt (bijv. bij het verzoek om een overdracht aan te tekenen, moet de 

akte van levering worden meegestuurd als bijlage). De eisen waaraan de bijlage 

moet voldoen, zijn afhankelijk van het verzoek. In deze leidraad zijn de eisen voor 

de meest voorkomende inschrijvingen nader aangegeven. 

 

Taal 

Indien een verzoek tot inschrijving of de daarbij overlegde bijlagen niet in het 

Nederlands of het Engels zijn gesteld, kan Octrooicentrum Nederland een vertaling 

in het Nederlands of het Engels verlangen (zie art. 12 lid 1 en art. 14a lid 1 

Uitvoeringsbesluit Row 1995). In het Duits of Frans gestelde bijlagen worden 

geaccepteerd. 

 

Nader bewijs 

Indien Octrooicentrum Nederland redelijke grond voor twijfel heeft over de juistheid 

van het verzoek of een daarbij overlegde bijlage, kan het ter zake bewijs of nader 

bewijs verlangen (zie art. 12 lid 2, art. 13 lid 2 en art. 14a lid 2 Uitvoeringsbesluit 

Row 1995). 

 

Betaling 

Betaling van de voor inschrijving wettelijk voorgeschreven bedragen is vereist 

alvorens door Octrooicentrum Nederland tot inschrijving kan worden overgegaan. 

Octrooicentrum Nederland kan worden verzocht het verschuldigde bedrag van een 

eigen depotnummer af te boeken. Het verschuldigde bedrag kan ook worden 
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overgemaakt op de bankrekening van Octrooicentrum Nederland onder vermelding 

van het octrooinummer. Indien wordt betaald voor meer nummers, kan worden 

volstaan met vermelding van het eerste octrooinummer. 

 

Inschrijving 

Het verzoek en de bijlage (bijv. een akte van levering) worden na ontvangst door 

Octrooicentrum Nederland gescand en krijgen een stuknummer (bijv. 

RC201700773). Het verzoek en de bijlage worden gecontroleerd op de formele 

vereisten, waaronder betaling van het verschuldigde bedrag. Als aan alle vereisten 

is voldaan, kan het stuk worden ingeschreven. De akte wordt aangetekend in het 

octrooiregister (onder ‘Akte’ bij bijv. ‘Wijziging aanvrager/octrooihouder’) en het 

register wordt overeenkomstig bijgewerkt (bijv. wordt de verkrijger als nieuwe 

octrooihouder geregistreerd onder ‘Aanvrager/octrooihouder’). De datum van 

inschrijving in het octrooiregister is de datum waarop alle stukken bij 

Octrooicentrum Nederland binnen zijn en tevens voldaan is aan alle vereisten 

(waaronder betaling). Na inschrijving zijn het verzoek en de bijlage openbaar en 

kunnen deze door een ieder worden ingezien of opgevraagd. 

 

Retournering stukken 

Zowel het verzoek als de ingediende bijlagen worden per post naar de indiener van 

het verzoek retour gestuurd tezamen met een begeleidende brief dat deze zijn 

ingeschreven. 

 

Weigering 

De inschrijving wordt in beginsel geweigerd indien ten tijde van indiening van het 

verzoek, het octrooi niet meer van kracht is (bijv. wegens verval of afstand). Een 

voorbeeld ter illustratie: indien het betreffende octrooi op 1 juni is vervallen en op 1 

juli wordt een verzoek ingediend tot inschrijving van een akte van overdracht 

gedateerd op 1 mei (voor de vervaldatum), dan wordt het verzoek geweigerd. De 

inschrijving zou de overdracht derdenwerking geven, doch nu het octrooi niet meer 

van kracht is, heeft de inschrijving ook geen derdenwerking. 

 

Een voorbeeld van een uitzondering: indien het octrooi is vervallen wegens het niet 

betalen van een instandhoudingstaks, wordt een verzoek tot inschrijving van een 

eindbeslissing nietigverklaring wel geaccepteerd. De nietigverklaring heeft immers 

terugwerkende kracht. 

 

Octrooiregister en het register van stukken 

Het octrooiregister, genoemd in art. 19 Row 1995, omvat tevens het register van 

stukken. In het octrooiregister staan voor alle ingeschreven rechten vermeld wat de 

indieningsdatum is, wie de aanvrager resp. octrooihouder is, wie de uitvinder is, etc. 

Binnen het octrooiregister bestaat ook het zgn. register van stukken. Ieder stuk 

(bijv. een pandakte, nietigheidsdagvaarding of een akte van afstand) krijgt een 

eigen volgnummer in het register van stukken. Bij inschrijving van het stuk in het 

octrooiregister bij het betreffende octrooi wordt tevens het stuknummer vermeld. 

Bijvoorbeeld, indien een pandakte betrekking heeft op 12 octrooien, krijgt de 

pandakte een eigen stuknummer voor in het register van stukken. Vervolgens wordt 

bij alle 12 octrooien de verpanding aangetekend, onder vermelding van het 

stuknummer van de pandakte in het register van stukken. Een derde die het 

octrooiregister raadpleegt, ziet in het octrooiregister bij het betreffende octrooi de 

verpanding aangetekend, gevolgd door het stuknummer. Aan de hand van dit 

stuknummer kan de derde vervolgens Octrooicentrum Nederland verzoeken om op 

grond van art. 19 lid 4 Row 1995 een afschrift van de pandakte toe te sturen. Voor 

toesturen is een bedrag verschuldigd, zie art. 26 Uitvoeringsbesluit Row 1995. 
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Voor alle duidelijkheid: het dossier, vermeld in art. 21 Row 1995, behoort niet tot 

het octrooiregister. 

 

Meer informatie 

Neem voor meer informatie contact op met Octrooicentrum Nederland. 
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2 Adreswijziging 

Inleiding 

Wanneer een aanvrager of octrooihouder verhuist, is er sprake van een 

adreswijziging.  

 

Verzoek tot inschrijving 

Voor inschrijving van een adreswijziging in het Nederlands octrooiregister (zie art. 

22 lid 2 Row 1995 jo. art. 13 lid 1 sub b Uitvoeringsbesluit Row 1995 jo. art. 13 

Uitvoeringsregeling 2009 Row 1995) is vereist: 

• een schriftelijk verzoek om inschrijving van een adreswijziging; 

• de nummers van de octrooiaanvragen en/of de octrooien; 

• de volledige naam en de oude adresgegevens van de aanvrager of octrooihouder, 

welke dienen overeen te stemmen met de gegevens in het octrooiregister (dan 

wel, als een octrooiaanvraag nog niet in het octrooiregister is ingeschreven, met 

de gegevens zoals opgegeven bij het bureau); 

• het nieuwe adres van de aanvrager of octrooihouder; en 

• het verzoek moet getekend zijn door de aanvrager of octrooihouder resp. diens 

octrooigemachtigde. 

 

Betaling 

Aan de inschrijving van een adreswijziging zijn geen kosten verbonden. 



 
Leidraad inschrijvingen in het octrooiregister | 10 juli 2018 

 

 
Pagina 9 van 44 

 

3 Naamswijziging 

Inleiding 

Een rechtspersoon kan van naam veranderen. Deze naamswijziging kan in het 

octrooiregister worden aangetekend. 

 

Verzoek tot inschrijving 

Voor inschrijving van een naamswijziging in het Nederlands octrooiregister (zie art. 

22 lid 2 Row 1995 jo. art. 13 lid 1 sub b Uitvoeringsbesluit Row 1995 jo. art. 13 

Uitvoeringsregeling 2009 Row 1995) is vereist: 

• een schriftelijk verzoek om inschrijving van de naamswijziging; 

• de nummers van de octrooiaanvragen en/of de octrooien; 

• de oude naam van de aanvrager of octrooihouder, welke dient overeen te 

stemmen met de naam in het octrooiregister (dan wel, als een octrooiaanvraag 

nog niet in het octrooiregister is ingeschreven, met de naam zoals opgegeven bij 

het bureau); 

• de nieuwe naam van de aanvrager of octrooihouder; en 

• het verzoek moet getekend zijn door de aanvrager of de octrooihouder resp. 

diens octrooigemachtigde of advocaat. 

 

Bijlage bij het verzoek 

Het verzoek gaat vergezeld van een van de volgende bijlagen: 

• een uittreksel uit het Handelsregister waaruit de naamswijziging blijkt, dan wel 

een gewone kopie van dit uittreksel; of 

• de originele (meestal notariële) akte van de naamswijziging, dan wel een gewone 

kopie van die akte (waarbij eventuele vertrouwelijke passages in de akte mogen 

zijn afgedekt en deze dus niet leesbaar zijn voor derden). 

 

Originele volmacht 

Indien een ander dan de octrooihouder of aanvrager resp. diens gemachtigde of 

advocaat het verzoek tot inschrijving van de naamswijziging doet, dient een 

originele volmacht van de octrooihouder of aanvrager te zijn bijgesloten. 

 

Betaling 

Voor inschrijving is voorts vereist dat de kosten voor inschrijving zijn betaald. 

Inschrijving van een naamswijziging kost 11 euro per octrooinummer (zie art. 8 lid 3 

Uitvoeringsbesluit Row 1995). Indien zes of meer aanvragen of octrooien worden 

opgegeven van dezelfde octrooihouder of aanvrager, is voor de zesde en volgende 

octrooiaanvraag of octrooi slechts een bedrag van 5 euro verschuldigd. 

Octrooicentrum Nederland kan worden verzocht het verschuldigde bedrag van een 

eigen depotnummer af te boeken. Het verschuldigde bedrag kan ook worden 

overgemaakt op de bankrekening van Octrooicentrum Nederland onder vermelding 

van het octrooinummer. Indien wordt betaald voor meer nummers, kan worden 

volstaan met vermelding van het eerste octrooinummer. 
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4 Fusie of splitsing 

Inleiding 

Van een fusie is sprake indien twee of meer rechtspersonen opgaan in een nieuwe 

rechtspersoon. Door een fusie kan de nieuwe rechtspersoon een octrooi of een 

octrooiaanvraag (onder algemene titel) verkrijgen. Een fusie kan ook het opgaan 

van een rechtspersoon in een andere rechtspersoon betreffen, welke 

laatstgenoemde rechtspersoon dan het octrooi of de octrooiaanvraag (onder 

algemene titel) verkrijgt. 

 

Er zijn twee vormen van splitsing: zuivere splitsing en afsplitsing. Van een zuivere 

splitsing is sprake indien een rechtspersoon ophoudt te bestaan en zijn vermogen 

(onder algemene titel) overgaat op twee of meer nieuwe rechtspersonen. Door een 

zuivere splitsing zal een van de nieuwe rechtspersonen een octrooi of een 

octrooiaanvraag van de gesplitste rechtspersoon (onder algemene titel) verkrijgen. 

In geval van een afsplitsing blijft de rechtspersoon bestaan, maar gaat een deel van 

zijn vermogen (onder algemene titel) over op een of meer andere rechtspersonen. 

Ook hierbij kan een octrooi of octrooiaanvraag overgaan. 

 

Verzoek tot inschrijving 

Voor inschrijving van de verkrijging van een octrooi of octrooiaanvraag door fusie of 

splitsing in het Nederlands octrooiregister (zie art. 22 lid 2 Row 1995 jo. art. 13 lid 1 

sub b Uitvoeringsbesluit Row 1995 jo. art. 16 Uitvoeringsregeling 2009 Row 1995; 

zie ook art. 2:318 lid 4 BW en art. 2:334n lid 4 BW) is vereist: 

• een schriftelijk verzoek om inschrijving van de verkrijging van een octrooi of 

octrooiaanvraag door fusie resp. splitsing; 

• de nummers van de octrooiaanvragen en/of de octrooien; 

• de volledige naam en de volledige adresgegevens van de ingeschreven 

octrooihouder of aanvrager, welke dienen overeen te stemmen met de gegevens 

in het octrooiregister (dan wel, als een octrooiaanvraag nog niet in het 

octrooiregister is ingeschreven, met de gegevens zoals opgegeven bij het 

bureau); 

• de volledige naam en de volledige adresgegevens van de verkrijgende 

rechtspersoon; 

• de datum waarop de fusie of splitsing van kracht is geworden; en 

• het verzoek moet getekend zijn door de vertegenwoordigers van de verkrijgende 

rechtspersoon resp. diens octrooigemachtigde of advocaat. 

 

Bijlage bij het verzoek 

Het verzoek gaat vergezeld van een van de volgende bijlagen: 

• een uittreksel uit het Handelsregister waaruit de fusie of splitsing blijkt, dan wel 

een gewone kopie van dit uittreksel; of 

• de originele (meestal notariële) akte van fusie of splitsing, dan wel een gewone 

kopie van die akte (waarbij eventuele vertrouwelijke passages in de akte mogen 

zijn afgedekt en deze dus niet leesbaar zijn voor derden). 

 

In geval van een splitsing dient uit de bijlage te kunnen worden opgemaakt dat de 

betreffende octrooiaanvragen en/of octrooien zijn overgegaan naar de verkrijgende 

rechtspersoon. 
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Originele volmacht 

Indien een ander dan vertegenwoordigers van de verkrijgende rechtspersoon resp. 

diens gemachtigde of advocaat het verzoek tot inschrijving van de fusie of splitsing 

instuurt, dient een originele volmacht van de verkrijgende rechtspersoon te zijn 

bijgesloten. 

 

Betaling 

Voor inschrijving is voorts vereist dat de kosten voor de inschrijving zijn betaald. 

Inschrijving van de fusie of splitsing kost 27 euro per octrooinummer (zie art. 8 lid 2 

Uitvoeringsbesluit Row 1995; verkrijging van een octrooirecht door fusie of splitsing 

is een verkrijging onder algemene titel (zie art. 3:80 lid 2 BW) en is derhalve een 

overgang die onder art. 64 lid 2 Row 1995 valt). Octrooicentrum Nederland kan 

worden verzocht het verschuldigde bedrag van een eigen depotnummer af te 

boeken. Het verschuldigde bedrag kan ook worden overgemaakt op de bankrekening 

van Octrooicentrum Nederland onder vermelding van het octrooinummer. Indien 

wordt betaald voor meer nummers, kan worden volstaan met vermelding van het 

eerste octrooinummer.  
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5 Wijziging van rechtsvorm 

Inleiding 

Indien de rechtsvorm van een rechtspersoon verandert, kan dit in het octrooiregister 

worden aangetekend. 

 

Verzoek tot inschrijving 

Voor inschrijving van de wijziging van rechtsvorm in het Nederlands octrooiregister 

(zie art. 22 lid 2 Row 1995 jo. art. 13 lid 1 sub b Uitvoeringsbesluit Row 1995 jo. 

art. 16 Uitvoeringsregeling Row 1995) is vereist: 

• een schriftelijk verzoek om inschrijving van wijziging van rechtsvorm; 

• de nummers van de octrooiaanvragen en/of de octrooien; 

• de volledige naam van de oude rechtsvorm van de octrooihouder of aanvrager, 

welke dient overeen te stemmen met de gegevens in het octrooiregister (dan 

wel, als een octrooiaanvraag nog niet in het octrooiregister is ingeschreven, met 

de naam zoals opgegeven bij het bureau); 

• de volledige naam van de nieuwe rechtsvorm van de octrooihouder of aanvrager; 

• de datum waarop de wijziging van kracht is geworden; en 

• het verzoek moet getekend zijn door de vertegenwoordigers van de 

octrooihouder of aanvrager resp. diens octrooigemachtigde of advocaat. 

 

Bijlage bij het verzoek 

Het verzoek gaat vergezeld van een van de volgende bijlagen: 

• een uittreksel uit het Handelsregister waaruit de wijziging van de rechtsvorm 

blijkt, dan wel een gewone kopie van dit uittreksel; of 

• de originele (meestal notariële) akte van de wijziging van de rechtsvorm, dan wel 

een gewone kopie van die akte (waarbij eventuele vertrouwelijke passages in de 

akte mogen zijn afgedekt en deze dus niet leesbaar zijn voor derden). 

 

Originele volmacht 

indien een ander dan de octrooihouder of aanvrager resp. diens gemachtigde of 

advocaat het verzoek tot inschrijving van de wijziging van de rechtsvorm doet, dient 

een originele volmacht van de octrooihouder of aanvrager te zijn bijgesloten. 

 

Betaling 

Voor inschrijving is voorts vereist dat de kosten voor inschrijving zijn betaald. 

Inschrijving van de wijziging van rechtsvorm kost 27 euro per octrooinummer (zie 

art. 8 lid 4 Uitvoeringsbesluit Row 1995). Octrooicentrum Nederland kan worden 

verzocht het verschuldigde bedrag van een eigen depotnummer af te boeken. Het 

verschuldigde bedrag kan ook worden overgemaakt op de bankrekening van 

Octrooicentrum Nederland onder vermelding van het octrooinummer. Indien wordt 

betaald voor meer nummers, kan worden volstaan met vermelding van het eerste 

octrooinummer. 
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6 Overdracht 

Inleiding 

De aanvrager of houder van een octrooi kan zijn recht aan een derde overdragen. 

Indien partijen dat willen, kan deze overdracht in het Nederlandse octrooiregister 

worden aangetekend (art. 64 lid 2 Row 1995). 

 

Verzoek tot inschrijving 

Voor inschrijving van een overdracht in het Nederlands octrooiregister (zie art. 22 lid 

2 Row 1995 jo. art. 13 lid 1 sub b Uitvoeringsbesluit Row 1995 jo. art. 16 van de 

Uitvoeringsregeling Row 1995) is vereist: 

• een schriftelijk verzoek om inschrijving van een wijziging van de aanvrager van 

of rechthebbende op een octrooi; 

• de nummers van de octrooiaanvragen en/of de octrooien; 

• de volledige naam en de volledige adresgegevens van de aanvrager of 

octrooihouder, welke dienen overeen te stemmen met de gegevens in het 

octrooiregister (dan wel, als een octrooiaanvraag nog niet in het octrooiregister is 

ingeschreven, met de gegevens zoals opgegeven bij het bureau); 

• de volledige naam en de volledige adresgegevens van de verkrijgende partij; en 

• het verzoek moet getekend zijn door de verzoeker, zijnde de vervreemder of de 

verkrijger (zie de tweede zin van art. 65 lid 3 Row 1995), resp. diens 

octrooigemachtigde of advocaat. 

 

Bijlage bij het verzoek 

Het verzoek gaat vergezeld van: 

• hetzij een originele akte van levering; 

 - de akte dient de verklaring van de rechthebbende te bevatten, dat hij het 

octrooi of de octrooiaanvraag aan de verkrijger overdraagt, en van deze, dat 

hij deze overdracht aanneemt (zie art. 65 lid 1 Row 1995). Dit is dus een 

vormvereiste die de Rijksoctrooiwet 1995 aan de akte stelt. Zonder deze 

verklaring in de akte van levering vindt geen overdracht van het recht plaats; 

 - de handtekening van de vervreemder en de verkrijger dienen origineel te zijn 

(dus geen stempel of kleurkopie gebruiken); 

 - de akte vermeldt bij voorkeur de functie van de ondertekenaars in geval 

partijen rechtspersonen zijn; en 

 - de akte is bij voorkeur voorzien van datum en plaats van ondertekening; 

• hetzij een door een notaris gewaarmerkt afschrift van de originele akte (waarbij 

eventuele vertrouwelijke passages in de akte mogen zijn afgedekt en deze dus 

niet leesbaar zijn voor derden). 

 

Originele volmacht 

Indien een ander dan de vervreemder of verkrijger resp. diens gemachtigde of 

advocaat het verzoek tot inschrijving van de overdracht doet, dient een originele 

volmacht van de vervreemder of de verkrijger te zijn bijgesloten. 

 

Nader bewijs 

Indien Octrooicentrum Nederland redelijke grond voor twijfel heeft over de juistheid 

van het verzoek of een daarbij overlegde bijlage, kan het ter zake bewijs of nader 

bewijs verlangen (zie art. 12 lid 2 Uitvoeringsbesluit Row 1995). 
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Betaling 

Voor inschrijving is voorts vereist dat de kosten voor inschrijving zijn betaald. 

Inschrijving van de overdracht kost 27 euro per octrooinummer (zie art. 8 lid 2 

Uitvoeringsbesluit Row 1995). Octrooicentrum Nederland kan worden verzocht het 

verschuldigde bedrag van een eigen depotnummer af te boeken. Het verschuldigde 

bedrag kan ook worden overgemaakt op de bankrekening van Octrooicentrum 

Nederland onder vermelding van het octrooinummer. Indien wordt betaald voor 

meer nummers, kan worden volstaan met vermelding van het eerste 

octrooinummer. 

 

Europese octrooien 

Na verlening van een Europees octrooi wordt op grond van art. 2 lid 2 EOV jo. art. 

49 lid 1 Row 1995 het betreffende octrooi wat betreft het vermogensrecht volledig 

beheerst door het nationale recht. Als gevolg hiervan is het bijvoorbeeld niet meer 

mogelijk om een licentie of een verpanding in het Europese octrooiregister in te 

schrijven (dit volgt ook uit Regel 85 EOV). Het vereiste voor een overdracht in art. 

72 EOV geldt slechts voor Europese octrooiaanvragen; na verlening is ieder octrooi 

uit de bundel onderworpen aan het desbetreffende nationale recht van het land 

waarvoor het is verleend. Het feit dat een overdracht na verlening is aangetekend in 

het Europees octrooiregister, is niet relevant voor het Nederlandse octrooiregister. 

Voor de inschrijving van de overdracht van een Europees octrooi dient na verlening 

aan de nationale vereisten te worden voldaan. Er dient dus een nationaal verzoek te 

worden gedaan. In de praktijk kan het soms kostenbesparend werken om vlak voor 

de verlening van het Europese octrooi, de overdracht van de Europese 

octrooiaanvraag nog aan te laten tekenen in het Europese octrooiregister. Na 

verlening dient dit immers in alle landen afzonderlijk te gebeuren. 

 

Overdracht van een aandeel in een octrooi 

De levering van een aandeel in een octrooi geschiedt op overeenkomstige wijze en 

met overeenkomstige gevolgen als is bepaald met betrekking tot de levering van 

een octrooi, zie art. 3:96 BW. 

 

Overdracht na beslaglegging 

Een overdracht kan ook worden ingeschreven nadat een beslaglegging in het 

octrooiregister is ingeschreven. Op grond van art. 68 lid 2 Row 1995 werkt de 

overdracht tegenover een ieder, behalve tegen de beslaglegger (vergelijk art. 505 

lid 2 Rv; ook met betrekking tot onroerende zaken schrijft het Kadaster 

overdrachten in nadat een beslag is ingeschreven). De vereisten voor inschrijving na 

beslaglegging komen overeen met een gewone overdracht. Bij de aantekening van 

de akte van overdracht in het octrooiregister zal echter vermeld worden dat art. 68 

lid 2 Row 1995 van toepassing is. 

 

Overdracht na faillissement aanvrager/octrooihouder 

Door het faillissement van de octrooihouder is de octrooihouder niet langer 

beschikkingsbevoegd. Die bevoegdheid is overgegaan op de curator. Aan een 

overdracht door de curator worden de gewone vereisten voor een overdracht 

gesteld, maar daarnaast moet tevens worden overgelegd: 

• een afschrift van het faillissementsvonnis waarbij de octrooihouder door de 

rechtbank in staat van faillissement is verklaard; 

• indien niet reeds opgenomen in het faillissementsvonnis: de benoeming van de 

curator door de rechter-commissaris, waaruit de beschikkingsbevoegdheid van de 

curator blijkt, of een uittreksel uit het Handelsregister waaruit blijkt dat de 

curator beschikkingsbevoegd is; 

• de leveringsakte conform art. 65 lid 1 Row 1995, getekend door de curator 

namens de gefailleerde octrooihouder; en 



 
Leidraad inschrijvingen in het octrooiregister | 10 juli 2018 

 

 
Pagina 15 van 44 

 

• de curator kan een volmacht verlenen aan een derde, die namens de curator kan 

tekenen. In dat geval dient ook een afschrift van de volmacht van de curator aan 

die betreffende derde te worden toegevoegd. 
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7 Erfopvolging en legaat 

Erfopvolging 

Door erfopvolging kunnen de erfgenamen een octrooi of octrooiaanvraag verkrijgen. 

 

Verzoek tot inschrijving erfopvolging 

Voor inschrijving van de erfgenamen als de nieuwe rechthebbenden in het 

Nederlands octrooiregister (zie art. 22 lid 2 Row 1995 jo. art. 13 lid 1 sub b 

Uitvoeringsbesluit Row 1995 jo. art. 16 van de Uitvoeringsregeling Row 1995) is 

vereist: 

• een schriftelijk verzoek om inschrijving van wijziging van de aanvrager of 

octrooihouder op grond van erfopvolging; 

• de nummers van de octrooiaanvragen en/of de octrooien; 

• de volledige naam en de volledige adresgegevens van de erflater (overledene), 

welke dienen overeen te stemmen met de gegevens in het octrooiregister (dan 

wel, als een octrooiaanvraag nog niet in het octrooiregister is ingeschreven, met 

de gegevens zoals opgegeven bij het bureau); 

• de volledige naam en de volledige adresgegevens van de erfgenaam(-namen); 

en 

• het verzoek moet getekend zijn door de erfgenamen resp. diens 

octrooigemachtigde of advocaat. 

 

Bijlage bij het verzoek 

Het verzoek gaat vergezeld van: 

• een authentiek afschrift van een door een notaris opgemaakte verklaring van 

erfrecht waaruit de erfopvolging blijkt. 

 

Originele volmacht 

Indien een ander dan de erfgenamen resp. diens gemachtigde of advocaat het 

verzoek tot inschrijving van de erfopvolging doet, dient een originele volmacht van 

de erfgenamen te zijn bijgesloten. 

 

Betaling 

Voor inschrijving is voorts vereist dat de kosten voor inschrijving zijn betaald. 

Inschrijving van de erfopvolging kost 27 euro per octrooinummer (zie art. 8 lid 2 

Uitvoeringsbesluit Row 1995). Octrooicentrum Nederland kan worden verzocht het 

verschuldigde bedrag van een eigen depotnummer af te boeken. Het verschuldigde 

bedrag kan ook worden overgemaakt op de bankrekening van Octrooicentrum 

Nederland onder vermelding van het octrooinummer. Indien wordt betaald voor 

meer nummers, kan worden volstaan met vermelding van het eerste 

octrooinummer. 

 

Legaat 

In geval van een legaat rust op de erfgenamen de verplichting om het octrooi over 

te dragen aan de gelegateerde. De gewone vereisten voor de inschrijving van een 

overdracht zijn van toepassing op de registratie van de verkrijging van een octrooi 

bij legaat. Het legaat vormt de titel voor de overdracht van het octrooi, de 

erfgenamen zijn beschikkingsbevoegd en de levering van het octrooi geschiedt bij 

akte overeenkomstig art. 65 lid 1 Row 1995 (zie art. 3:84 lid 1 BW voor de vereisten 

aan een overdracht). 
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8 Inschrijving pandrecht 

Inleiding 

De aanvrager of houder van een octrooi kan zijn recht verpanden. De 

aanvrager/octrooihouder is de pandgever; degene die het geld uitleent en een 

zekerheidsrecht verkrijgt, de pandhouder. Indien een van de partijen bij de 

verpanding dat wil (meestal de pandhouder), kan de verpanding in het Nederlandse 

octrooiregister worden aangetekend (art. 67 lid 1 Row 1995). 

 

Verzoek tot inschrijving 

Voor inschrijving van een verpanding in het Nederlands octrooiregister (zie art. 67 

lid 5 Row 1995 jo. art. 14c Uitvoeringsbesluit Row 1995 jo. art. 22 

Uitvoeringsregeling 2009 Row 1995) is vereist: 

• een schriftelijk verzoek om inschrijving van een verpanding; 

• de nummers van de octrooiaanvragen en/of de octrooien; 

• de volledige naam en de volledige adresgegevens van de 

pandgever/octrooihouder, welke dienen overeen te stemmen met de gegevens in 

het octrooiregister (dan wel, als een octrooiaanvraag nog niet in het 

octrooiregister is ingeschreven, met de gegevens zoals opgegeven bij het 

bureau); 

• de volledige naam en de volledige adresgegevens van de pandhouder; en 

• het verzoek moet getekend zijn door de verzoeker, zijnde de pandgever of de 

pandhouder resp. diens octrooigemachtigde of advocaat. 

 

Bijlage bij het verzoek 

Het verzoek gaat vergezeld van: 

• hetzij een originele akte van verpanding, waarin: 

 - de handtekeningen van de pandgever en van de pandhouder origineel zijn 

(dus geen stempel of kleurkopie gebruiken); 

 - de akte bij voorkeur de functie van de ondertekenaars vermeldt in geval 

partijen rechtspersonen zijn; en 

 - de akte bij voorkeur voorzien is van datum en plaats van ondertekening; 

• hetzij een door een notaris gewaarmerkte afschrift van de originele akte van 

verpanding (waarbij eventuele vertrouwelijke passages in de akte mogen zijn 

afgedekt en deze dus niet leesbaar zijn voor derden);  

• hetzij een notarieel gewaarmerkt uittreksel van de akte van verpanding waaruit 

in elk geval de rechten en plichten van de pandgever en pandhouder met 

betrekking tot het octrooi blijken. 

 

Originele volmacht 

Indien een ander dan de pandgever of de pandhouder resp. diens gemachtigde of 

advocaat het verzoek tot inschrijving van de verpanding doet, dient een originele 

volmacht van de pandgever of pandhouder te zijn bijgesloten. 

 

Betaling 

Voor inschrijving is voorts vereist dat de kosten voor inschrijving zijn betaald. 

Inschrijving van de verpanding kost 27 euro per octrooinummer (zie art. 8 lid 4 

Uitvoeringsbesluit Row 1995). Octrooicentrum Nederland kan worden verzocht het 

verschuldigde bedrag van een eigen depotnummer af te boeken. Het verschuldigde 

bedrag kan ook worden overgemaakt op de bankrekening van Octrooicentrum 

Nederland onder vermelding van het octrooinummer. Indien wordt betaald voor 
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meer nummers, kan worden volstaan met vermelding van het eerste 

octrooinummer. 

 

Geen verplichte domiciliekeuze 

De verplichte domiciliekeuze in art. 67 lid 2 Row 1995 is naar mening van 

Octrooicentrum Nederland een weeffout die al bestaat sinds 1910. Octrooicentrum 

Nederland slaat op een eventuele domiciliekeuze verder geen acht. 

 

Bij hypotheken op onroerende zaken moet de hypotheekgever in de akte ook 

woonplaats in Nederland kiezen (zie de laatste zin van art. 3:260 lid 1 BW). Dit 

voorschrift is gegeven ter verzekering van de goede bezorging van exploten e.d. en 

beoogt de hypotheekhouder te beschermen. Maar het is geen vereiste voor het tot 

stand komen van de hypotheek. 

 

Hetzelfde geldt voor de verpanding van octrooien. Een domiciliekeuze is geen 

vereiste voor het tot stand komen van het pandrecht. Octrooicentrum Nederland 

schrijft dan ook een pandakte in het octrooiregister in als er geen woonplaats is 

gekozen in Den Haag. De pandhouder staat het natuurlijk wel vrij om woonplaats 

(domicilie) te kiezen in Nederland (of in Den Haag). 

 

Ten minste één Nederlands recht 

Om een pandrecht in het register in te schrijven, dient de pandakte ten minste één 

Nederlands recht bevatten dat ingeschreven is in het octrooiregister dan wel zich bij 

Octrooicentrum Nederland nog in de geheime fase van 18 maanden bevindt. In de 

praktijk blijkt geregeld dat pandaktes alleen internationale (PCT) of Europese (EP) 

octrooiaanvragen bevatten. Deze pandakten kunnen (nog) niet worden ingeschreven 

in ons register. Pas na verlening van het Europees octrooi voor Nederland op deze 

PCT of EP-aanvragen kan de pandakte in het Nederlandse octrooiregister worden 

ingeschreven. Pandakten voor Europese octrooiaanvragen kunnen natuurlijk wel in 

het Europese octrooiregister worden ingeschreven. 

 

Tweede pandrecht 

Op een octrooi kunnen meerdere pandrechten worden gevestigd. Een ingeschreven 

pandrecht vormt dan ook geen belemmering om een tweede (of zelfs een derde) 

pandrecht in te schrijven. 
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9 Doorhaling pandrecht 

Inleiding 

Indien het pandrecht teniet is gegaan (bijvoorbeeld omdat de geldschuld is 

voldaan), kan op grond van art. 67 lid 4 Row 1995 een akte waaruit dit blijkt 

worden ingeschreven.  

 

Verzoek tot doorhaling 

Voor doorhaling van de verpanding in het Nederlands octrooiregister is vereist: 

• een schriftelijk verzoek om doorhaling van een verpanding; 

• de nummers van de octrooiaanvragen en/of de octrooien; 

• de volledige naam en de volledige adresgegevens van de 

pandgever/octrooihouder, welke dienen overeen te stemmen met de gegevens in 

het octrooiregister (dan wel, als een octrooiaanvraag nog niet in het 

octrooiregister is ingeschreven, met de gegevens zoals opgegeven bij het 

bureau); 

• de volledige naam en de volledige adresgegevens van de pandhouder, welke 

dienen overeen te stemmen met de gegevens in het octrooiregister (dan wel, als 

een octrooiaanvraag nog niet in het octrooiregister is ingeschreven, met de 

gegevens zoals opgegeven bij het bureau); en 

• het verzoek moet getekend zijn door de verzoeker, de pandgever/octrooihouder 

of de pandhouder, resp. diens octrooigemachtigde of advocaat. 

 

Bijlage bij het verzoek 

Het verzoek gaat vergezeld van: 

• hetzij een originele akte met een verklaring van de pandhouder dat het 

pandrecht teniet is gegaan of krachteloos is geworden, waarin: 

 - de handtekening van de pandhouder origineel dient te zijn;  

 - de akte bij voorkeur de functie van de ondertekenaar vermeldt in geval de 

pandhouder een rechtspersoon is; en 

 - de akte bij voorkeur voorzien is van datum en plaats van ondertekening; 

• hetzij een door een notaris gewaarmerkte afschrift van voornoemde akte 

(waarbij eventuele vertrouwelijke passages in de akte mogen zijn afgedekt en 

deze dus niet leesbaar zijn voor derden);  

• hetzij een notarieel gewaarmerkt uittreksel van voornoemde akte waaruit de 

rechten en plichten met betrekking tot het octrooi blijken. 

 

Originele volmacht 

Indien een ander dan de pandgever/octrooihouder of pandhouder resp. diens 

octrooigemachtigde of advocaat het verzoek instuurt, dient er een originele 

volmacht te worden meegestuurd. 

 

Betaling 

Voor doorhaling is voorts vereist dat de kosten voor doorhaling zijn betaald. De 

doorhaling van een pandrecht kost 27 euro per octrooinummer (zie art. 8 lid 4 

Uitvoeringsbesluit Row 1995). Octrooicentrum Nederland kan worden verzocht het 

verschuldigde bedrag van een eigen depotnummer af te boeken. Het verschuldigde 

bedrag kan ook worden overgemaakt op de bankrekening van Octrooicentrum 

Nederland onder vermelding van het octrooinummer. Indien wordt betaald voor 

meer nummers, kan worden volstaan met vermelding van het eerste 

octrooinummer. 
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10 Wijziging pandhouder 

Wijziging pandhouder na cessie of contractsoverneming 

Het pandrecht is een afhankelijk recht (zie art. 3:7 BW) van een geldvordering. 

Indien de geldvordering is overgedragen aan een ander (‘cessie’ van de 

geldvordering, zie art. 3:94 BW) of als er contractsoverneming (zie art. 6:159 BW) 

heeft plaatsgevonden, kan de nieuwe schuldeiser zich laten inschrijven in het 

octrooiregister als de nieuwe pandhouder van het reeds bestaand pandrecht. De 

nieuwe pandhouder is immers ook de nieuwe schuldeiser van de bestaande 

geldvordering. 

 

Verzoek tot inschrijving 

Voor inschrijving van een wijziging van de pandhouder in het Nederlands 

octrooiregister is vereist: 

• een schriftelijk verzoek om inschrijving van de wijziging van de pandhouder; 

• de nummers van de octrooiaanvragen en/of de octrooien; 

• vermelding op welke pandakte de wijziging betrekking heeft (bij voorkeur wordt 

het aktenummer dat Octrooicentrum Nederland aan de betreffende pandakte bij 

inschrijving heeft gegeven ook vermeld); 

• de volledige naam en de volledige adresgegevens van de oude pandhouder, 

welke dienen overeen te stemmen met de gegevens in het octrooiregister (dan 

wel, als een octrooiaanvraag nog niet in het octrooiregister is ingeschreven, met 

de gegevens zoals opgegeven bij het bureau); 

• de volledige naam en de volledige adresgegevens van de nieuwe pandhouder; en 

• het verzoek moet getekend zijn door de oude of nieuwe pandhouder resp. diens 

octrooigemachtigde of advocaat. 

 

Bijlage bij het verzoek 

Het verzoek gaat vergezeld van de volgende bijlagen: 

• hetzij de originele akte van cessie resp. contractsoverneming; 

• hetzij een door een notaris gewaarmerkte afschrift van de akte van cessie resp. 

contractsoverneming (waarbij eventuele vertrouwelijke passages in de akte 

mogen zijn afgedekt en deze dus niet leesbaar zijn voor derden); 

• hetzij een notarieel gewaarmerkt uittreksel van de akte van cessie resp. 

contractsoverneming. 

 

Originele volmacht 

Indien het verzoek om inschrijving door een ander dan de oude of nieuwe 

pandhouder resp. diens octrooigemachtigde of advocaat is ingestuurd, dient met het 

verzoek een originele volmacht te worden meegestuurd. 

 

Betaling 

Voor inschrijving is voorts vereist dat de kosten voor inschrijving zijn betaald. 

Inschrijving van de wijziging van de pandhouder kost 27 euro per octrooinummer 

(zie art. 8 lid 4 Uitvoeringsbesluit Row 1995). Octrooicentrum Nederland kan worden 

verzocht het verschuldigde bedrag van een eigen depotnummer af te boeken. Het 

verschuldigde bedrag kan ook worden overgemaakt op de bankrekening van 

Octrooicentrum Nederland onder vermelding van het octrooinummer. Indien wordt 

betaald voor meer nummers, kan worden volstaan met vermelding van het eerste 

octrooinummer. 
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Naamswijziging of adreswijziging pandhouder 

Indien de persoon van de pandhouder niet wijzigt (de geldvordering is niet 

overgegaan), doch de pandhouder wijzigt slechts zijn naam of verhuist naar een 

nieuw adres, dan is het voorgaande niet van toepassing. Voor een naams- of 

adreswijziging van de pandhouder worden de vereisten voor een naams- of 

adreswijziging van de octrooihouder overeenkomstig toegepast. 
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11 Inschrijving licentie 

Inleiding 

De aanvrager of houder van een octrooi kan aan derden licenties verstrekken (zie 

art. 56 Row 1995). Zowel de licentiegever als de licentienemer kan een verzoek 

indienen om de licentie in het octrooiregister in te laten schrijven. 

 

Verzoek tot inschrijving 

Voor inschrijving van een licentie in het Nederlands octrooiregister (zie art. 56 lid 2 

en lid 4 Row 1995 jo. art. 14a Uitvoeringsbesluit Row 1995 jo. art. 19 

Uitvoeringsregeling 2009 Row 1995) is vereist: 

• een schriftelijk verzoek om inschrijving van een licentie; 

• de nummers van de octrooiaanvragen en/of de octrooien; 

• de volledige naam en de volledige adresgegevens van de licentiegever. De 

gegevens van de licentiegever dienen overeen te stemmen met de gegevens van 

de aanvrager resp. octrooihouder in het octrooiregister (dan wel, als een 

octrooiaanvraag nog niet in het octrooiregister is ingeschreven, met de gegevens 

zoals opgegeven bij het bureau); 

• de volledige naam en de volledige adresgegevens van de licentienemer (op de 

verplichting in art. 19 lid 1 sub f Uitvoeringsregeling 2009 Row 1995 – 

vermoedelijk alleen relevant voor PCT-aanvragen – wordt niet gecontroleerd); 

• een aanduiding of het een exclusieve of niet-exclusieve licentie betreft; en 

• het verzoek dient ondertekend te worden door de verzoeker, zijnde de 

licentiegever of de licentienemer resp. diens octrooigemachtigde of advocaat. 

 

Bijlage bij het verzoek 

Indien de licentie is ontstaan door een overeenkomst, gaat het verzoek vergezeld 

van: 

• hetzij de originele licentieovereenkomst, waarin: 

 - de handtekeningen van de licentiegever en de licentienemer origineel zijn;  

 - de overeenkomst bij voorkeur de functie van de ondertekenaars vermeldt in 

geval partijen rechtspersonen zijn; en 

 - de overeenkomst bij voorkeur voorzien is van datum en plaats van 

ondertekening; 

• hetzij een notarieel gewaarmerkt afschrift van die licentieovereenkomst (waarbij 

eventuele vertrouwelijke passages in de akte mogen zijn afgedekt en deze dus 

niet leesbaar zijn voor derden); 

• hetzij een notarieel gewaarmerkt uittreksel van de overeenkomst waaruit in elk 

geval de gelicentieerde rechten en de strekking van deze rechten blijken. 

 

Originele volmacht 

Indien een ander dan de licentienemer of de licentiegever resp. diens 

octrooigemachtigde of advocaat het verzoek om inschrijving van de licentie instuurt, 

dient met het verzoek een originele volmacht te worden meegestuurd. 

 

Betaling 

Voor inschrijving is voorts vereist dat de kosten voor inschrijving zijn betaald. 

Inschrijving van de licentieovereenkomst kost 27 euro per octrooinummer (zie art. 8 

lid 2 Uitvoeringsbesluit Row 1995). Octrooicentrum Nederland kan worden verzocht 

het verschuldigde bedrag van een eigen depotnummer af te boeken. Het 

verschuldigde bedrag kan ook worden overgemaakt op de bankrekening van 

Octrooicentrum Nederland onder vermelding van het octrooinummer. Indien wordt 
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betaald voor meer nummers, kan worden volstaan met vermelding van het eerste 

octrooinummer. 

 

Wijziging licentieovereenkomst 

Indien een licentieovereenkomst in het octrooiregister is ingeschreven, kan een 

wijziging van deze overeenkomst eveneens worden aangetekend in het 

octrooiregister. De vereisten voor inschrijving van de wijziging zijn hetzelfde als 

voor een nieuwe inschrijving van een licentieovereenkomst. 

 

Naamswijziging of adreswijziging licentienemer 

Voor het aantekenen van een naamswijziging of adreswijziging van een 

licentienemer (waarbij dus de persoon van de licentienemer niet wijzigt) gelden 

dezelfde regels als voor de wijziging van de naam of het adres van een 

octrooihouder. 
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12 Beëindiging licentie 

Inleiding 

Indien een licentie in het octrooiregister is ingeschreven, kan beëindiging van deze 

licentie eveneens worden aangetekend in het octrooiregister. 

 

Verzoek tot inschrijving 

Voor inschrijving van een beëindiging van een licentieovereenkomst in het 

Nederlands octrooiregister is vereist: 

• een schriftelijk verzoek om inschrijving van de beëindiging van een licentie; 

• de nummers van de octrooiaanvragen en/of de octrooien; 

• de (ingeschreven) licentieovereenkomst waarop het verzoek betrekking heeft (bij 

voorkeur wordt het stuknummer dat Octrooicentrum Nederland aan de 

betreffende licentie bij inschrijving heeft gegeven ook vermeld); 

• de volledige naam en de volledige adresgegevens van de licentiegever, welke 

dienen overeen te stemmen met de gegevens in het octrooiregister (dan wel, als 

een octrooiaanvraag nog niet in het octrooiregister is ingeschreven, met de 

gegevens zoals opgegeven bij het bureau); 

• de volledige naam en de volledige adresgegevens van de licentienemer, welke 

dienen overeen te stemmen met de gegevens in het octrooiregister (dan wel, als 

een octrooiaanvraag nog niet in het octrooiregister is ingeschreven, met de 

gegevens zoals opgegeven bij het bureau); en 

• het verzoek dient ondertekend te worden door de verzoeker, zijnde de 

licentiegever of de licentienemer, resp. diens octrooigemachtigde of advocaat. 

 

Bijlage bij het verzoek 

Met de inschrijving van een licentieovereenkomst in het octrooiregister worden in 

het bijzonder de belangen van de licentienemer beschermd. Voor inschrijving van de 

beëindiging van de licentieovereenkomst is zijn instemming derhalve essentieel. Het 

verzoek dient dan ook te worden vergezeld van een bijlage, waaruit Octrooicentrum 

Nederland opmaakt dat de licentienemer instemt met de inschrijving van de 

beëindiging van de licentie. Het betreffende stuk dient te zijn voorzien van (ten 

minste) de originele handtekening van de licentienemer. 

 

Ter illustratie twee voorbeelden van een dergelijke bijlage: 

• Een originele beëindigingovereenkomst waarin de handtekeningen van de 

ondertekenaars origineel zijn; dan wel een door een notaris gewaarmerkte 

afschrift van deze overeenkomst (waarbij eventuele vertrouwelijke passages in 

de akte mogen zijn afgedekt en deze dus niet leesbaar zijn voor derden); dan 

wel een notarieel gewaarmerkt uittreksel van de beëindigingsovereenkomst 

waaruit in elk geval de strekking van en de rechten uit de 

beëindigingsovereenkomst blijken. 

• Een originele eenzijdige verklaring van de licentienemer dat beëindiging van de 

licentie kan worden aangetekend in het octrooiregister; de handtekening van de 

licentienemer dient origineel te zijn. 

Bij voorkeur is de beëindigingovereenkomst of de eenzijdige verklaring: 

- voorzien van datum en plaats van ondertekening; en 

- vermeldt de akte de functie van de ondertekenaars in geval partijen 

rechtspersonen zijn. 
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Originele volmacht 

Indien een ander dan de licentienemer of de licentiegever resp. diens 

octrooigemachtigde of advocaat het verzoek instuurt, dient er een originele 

volmacht te worden meegestuurd. 

 

Betaling 

Voor inschrijving is voorts vereist dat de kosten voor inschrijving zijn betaald. 

Inschrijving van de beëindiging van de licentie kost 27 euro per octrooinummer (zie 

art. 8 lid 4 Uitvoeringsbesluit Row 1995). Octrooicentrum Nederland kan worden 

verzocht het verschuldigde bedrag van een eigen depotnummer af te boeken. Het 

verschuldigde bedrag kan ook worden overgemaakt op de bankrekening van 

Octrooicentrum Nederland onder vermelding van het octrooinummer. Indien wordt 

betaald voor meer nummers, kan worden volstaan met vermelding van het eerste 

octrooinummer. 
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13 Beslag (conservatoir of executoriaal) 

Inleiding 

Beslag op een octrooi wordt gelegd net zoals beslag op een onroerende zaak (zie 

art. 68 lid 1 Row 1995). Overeenkomstig art. 504 lid 1 van het Wetboek van 

Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) wordt beslag gelegd bij proces-verbaal van een 

deurwaarder (een zgn. ‘bureaubeslag’). In het proces-verbaal van inbeslagneming 

wordt echter in plaats van de aard en de ligging van de onroerende zaak, een 

aanduiding van het octrooi opgenomen (zie art. 68 lid 1 Row 1995). Het proces-

verbaal van inbeslagneming wordt op verzoek van de deurwaarder door 

Octrooicentrum Nederland in het octrooiregister ingeschreven. Voor het leggen van 

conservatoir beslag is verlof van de voorzieningenrechter vereist; voor het leggen 

van executoriaal beslag is een executoriale titel vereist (bijvoorbeeld de grosse van 

een veroordelend vonnis). 

 

Verzoek tot inschrijving 

Voor inschrijving van het proces-verbaal van inbeslagneming in het Nederlands 

octrooiregister (zie art. 68 lid 6 Row 1995 jo. art. 14c Uitvoeringsbesluit Row 1995 

jo. art. 23 Uitvoeringsregeling Row 1995) is vereist:  

• een schriftelijk verzoek om inschrijving van een proces-verbaal van 

inbeslagneming; 

• de nummers van de octrooiaanvragen en/of de octrooien; 

• de volledige naam en de volledige adresgegevens van de geëxecuteerde/de 

aanvrager of octrooihouder, welke dienen overeen te stemmen met de gegevens 

in het octrooiregister; 

• de volledige naam en de volledige adresgegevens van de executant; en 

• een originele handtekening van het verzoek door de deurwaarder. 

 

Bijlagen bij het verzoek 

Het verzoek gaat vergezeld van de volgende bijlagen: 

• het authentieke proces-verbaal van inbeslagneming, dan wel een door de 

deurwaarder gewaarmerkt afschrift daarvan; 

• in geval van conservatoir beslag: het verlof van de voorzieningenrechter, dan wel 

een door de deurwaarder of de advocaat gewaarmerkt afschrift daarvan; 

• in geval van executoriaal beslag: de executoriale titel uit hoofde waarvan beslag 

wordt gelegd, dan wel een door de deurwaarder of de advocaat gewaarmerkt 

afschrift daarvan. 

 

Betaling 

Voor de inschrijving is voorts vereist dat de kosten voor inschrijving zijn betaald. 

Inschrijving van een proces-verbaal van inbeslagneming in het octrooiregister kost 

27 euro per octrooinummer waarop het proces-verbaal betrekking heeft (art. 8 lid 4 

Uitvoeringsbesluit Row 1995). Octrooicentrum Nederland kan worden verzocht het 

verschuldigde bedrag van een eigen depotnummer af te boeken. Het verschuldigde 

bedrag kan ook worden overgemaakt op de bankrekening van Octrooicentrum 

Nederland onder vermelding van het octrooinummer. Indien wordt betaald voor 

meer nummers, kan worden volstaan met vermelding van het eerste 

octrooinummer. 

 

Het proces-verbaal wordt ingeschreven op het moment dat het ingediende verzoek 

en de bijlagen aan alle vereisten voldoen en de taksen voor de registratie zijn 

bijgeschreven op de bankrekening van Octrooicentrum Nederland. 
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14 Inschrijving proces-verbaal na openbare verkoop 

Inleiding 

De executoriale verkoop van een octrooi door een beslaglegger tot verhaal van een 

vordering geschiedt in het openbaar ten overstaan van een bevoegde notaris (art. 

69 lid 1 Row 1995). Octrooicentrum Nederland heeft derhalve hierin geen rol. 

 

Na de openbare verkoop verkrijgt de koper het recht op het octrooi door inschrijving 

van het proces-verbaal van toewijzing in het octrooiregister (art. 69 lid 1 Row 1995 

jo. art. 525 lid 1 Rv). Octrooicentrum Nederland weigert echter de inschrijving 

indien niet tevens een verklaring van de notaris wordt overgelegd dat de koopprijs 

in de handen van de notaris is gestort (art. 69 lid 1 Row 1995 jo. art. 525 lid 2 Rv). 

Alle ingeschreven beslagen op het octrooi vervallen en voorts kunnen eveneens een 

of meerdere beperkte rechten vervallen (‘zuivering’ afhankelijk van de veilcondities; 

zie tevens art. 69 lid 1 Row 1995 jo. art. 526 lid 1 Rv jo. art. 3:273 BW en art. 526 

lid 2 Rv jo. art. 517 lid 2 Rv). 

 

Verzoek tot inschrijving 

Voor inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing in het Nederlands 

octrooiregister is vereist: 

• een schriftelijk verzoek van de koper om inschrijving van een proces verbaal van 

toewijzing; 

• de nummers van de octrooiaanvragen en/of de octrooien; 

• de volledige naam en de volledige adresgegevens van de 

geëxecuteerde/octrooihouder (welke dienen overeen te stemmen met de 

gegevens in het octrooiregister); 

• de volledige naam en de volledige adresgegevens van de koper; en 

• een originele ondertekening van de verzoeker (koper) resp. diens 

octrooigemachtigde. 

 

Bijlagen bij het verzoek 

Het verzoek gaat vergezeld van de volgende twee bijlagen: 

• het authentieke proces-verbaal van toewijzing (art. 69 lid 1 Row 1995 jo. art. 

525 lid 1 Rv); en 

• de originele verklaring van de notaris dat de koopprijs in zijn handen is gestort 

(art. 69 lid 1 Row 1995 jo. art. 525 lid 2 Rv). 

 

Betaling 

Voor inschrijving is voorts vereist dat de kosten voor inschrijving zijn betaald. 

Inschrijving van een proces-verbaal van toewijzing in het octrooiregister kost 27 

euro per octrooinummer waarop het proces-verbaal betrekking heeft (art. 8 lid 4 

Uitvoeringsbesluit Row 1995). Octrooicentrum Nederland kan worden verzocht het 

verschuldigde bedrag van een eigen depotnummer af te boeken. Het verschuldigde 

bedrag kan ook worden overgemaakt op de bankrekening van Octrooicentrum 

Nederland onder vermelding van het octrooinummer. Indien wordt betaald voor 

meer nummers, kan worden volstaan met vermelding van het eerste 

octrooinummer. 

 

Het proces-verbaal wordt ingeschreven op het moment dat het ingediende verzoek 

en de bijlagen aan alle vereisten voldoen en de kosten voor inschrijving zijn 

bijgeschreven op de bankrekening van Octrooicentrum Nederland. 
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15 Doorhaling beslag 

Inleiding 

De inschrijving van het proces-verbaal van inbeslagneming kan worden doorgehaald 

(zie art. 68 lid 4 Row 1995): 

• krachtens een schriftelijke, ter inschrijving aangeboden verklaring van de 

deurwaarder dat hij in opdracht van de beslaglegger het beslag opheft of dat het 

beslag is vervallen; of 

 • krachtens een ter inschrijving aangeboden rechterlijke uitspraak die tot opheffing 

van het beslag strekt of het verval van het beslag vaststelt of meebrengt. 

 

Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat in geval van conservatoir beslag art. 727 

Rv bepaalt dat, indien de eis in de hoofdzaak niet binnen de in art. 700, derde lid Rv 

genoemde termijn is ingesteld, de beslaglegger verplicht is de inschrijving van het 

beslag in de openbare registers te doen doorhalen op straffe van schadevergoeding. 

 

Verzoek tot doorhaling 

Voor doorhaling van het proces-verbaal van inbeslagneming in het Nederlands 

octrooiregister is vereist: 

• een schriftelijk verzoek van de aanvrager of octrooihouder (“beslagene”) of de 

executant (“de beslaglegger”) om doorhaling van het proces-verbaal van 

inbeslagneming; 

• de nummers van de octrooiaanvragen en/of de octrooien; 

• het proces-verbaal van inbeslagneming dat moet worden doorgehaald (bij 

voorkeur wordt het stuknummer dat Octrooicentrum Nederland aan het proces-

verbaal bij inschrijving heeft gegeven ook vermeld); 

• de volledige naam en de volledige adresgegevens van geëxecuteerde/de 

aanvrager of octrooihouder, welke dienen overeen te stemmen met de gegevens 

in het octrooiregister; 

• de volledige naam en de volledige adresgegevens van de executant, welke 

dienen overeen te stemmen met de gegevens in het octrooiregister; en 

• een originele ondertekening door de beslaglegger of de beslagene, dan wel diens 

deurwaarder of octrooigemachtigde. 

 

Bijlage bij het verzoek 

Het verzoek gaat vergezeld van een van de volgende bijlagen: 

• een schriftelijke verklaring van de deurwaarder dat hij in opdracht van de 

beslaglegger het beslag opheft of dat het beslag is vervallen; of 

• een expeditie (een afschrift verstrekt door de griffie) van de rechterlijke 

uitspraak die tot opheffing van het beslag strekt of het verval van het beslag 

vaststelt of meebrengt. 

 

Betaling 

Voor inschrijving is voorts vereist dat de kosten voor inschrijving zijn betaald. 

Inschrijving van een doorhaling van een beslag kost 27 euro per octrooinummer 

waarop de akte betrekking heeft (art. 8 lid 4 Uitvoeringsbesluit Row 1995). 

Octrooicentrum Nederland kan worden verzocht het verschuldigde bedrag van een 

eigen depotnummer af te boeken. Het verschuldigde bedrag kan ook worden 

overgemaakt op de bankrekening van Octrooicentrum Nederland onder vermelding 

van het octrooinummer. Indien wordt betaald voor meer nummers, kan worden 

volstaan met vermelding van het eerste octrooinummer. 



 
Leidraad inschrijvingen in het octrooiregister | 10 juli 2018 

 

 
Pagina 29 van 44 

 

16 Inschrijving dagvaarding 

Inleiding 

Dagvaardingen (de instelling van een rechtsvordering) kunnen in het Nederlands 

octrooiregister worden ingeschreven. Voorbeelden in de Row 1995 zijn: 

• art. 75 lid 4 Row 1995, de dagvaarding nietigverklaring die binnen 8 dagen na 

haar dagtekening in het octrooiregister moet zijn ingeschreven; 

• art. 78 lid 2 Row 1995, de dagvaarding inzake opeising van een octrooi; en 

• art. 58 lid 1 Row 1995, de dagvaarding inzake een dwanglicentie (zie ook de 

laatste zin van lid 5 van dit artikel). 

 

Ook andere dagvaardingen kunnen worden ingeschreven, bijvoorbeeld indien deze 

de overdracht van een octrooi betreft. 

 

Verzoek tot inschrijving 

Voor inschrijving van een dagvaarding in het Nederlands octrooiregister is vereist: 

• een schriftelijk verzoek van de partij die de dagvaarding heeft laten uitbrengen 

(“de eiser”) om inschrijving van een dagvaarding; 

• de nummers van de octrooiaanvragen en/of de octrooien; 

• de volledige naam en de volledige adresgegevens van de octrooihouder of 

aanvrager, welke dienen overeen te stemmen met de gegevens in het 

octrooiregister; 

• de volledige naam en de volledige adresgegevens van de eiser; en 

• een originele handtekening van de eiser dan wel diens advocaat, deurwaarder of 

octrooigemachtigde. 

 

Bijlage bij het verzoek 

Het verzoek gaat vergezeld van een van de volgende bijlagen: 

• hetzij een door een deurwaarder of een advocaat gewaarmerkt afschrift van de 

dagvaarding; 

• hetzij een door een deurwaarder of een advocaat gewaarmerkt afschrift van de 

“conclusie van antwoord tevens conclusie van eis in reconventie” indien de 

vordering (bijv. de nietigheid) reconventioneel is ingesteld. 

Indien het betreffende processtuk tevens betrekking heeft op andere geschilpunten 

tussen partijen, kunnen de passages in het processtuk die hierop betrekking hebben 

in het afschrift worden afgedekt. 

 

Betaling 

Voor de inschrijving is voorts vereist dat de kosten voor inschrijving zijn betaald. 

Inschrijving van een dagvaarding kost 27 euro per octrooinummer waarop de 

dagvaarding betrekking heeft (art. 8 lid 4 Uitvoeringsbesluit Row 1995). 

Octrooicentrum Nederland kan worden verzocht het verschuldigde bedrag van een 

eigen depotnummer af te boeken. Het verschuldigde bedrag kan ook worden 

overgemaakt op de bankrekening van Octrooicentrum Nederland onder vermelding 

van het octrooinummer. Indien wordt betaald voor meer nummers, kan worden 

volstaan met vermelding van het eerste octrooinummer. 

 

Inbreukzaken 

Een dagvaarding die slechts betrekking heeft op een inbreukvordering of een 

verklaring voor recht dat geen inbreuk wordt gemaakt, wordt niet ingeschreven. De 

zaak raakt immers de geldigheid van het recht niet, noch andere gegevens die in 

het octrooiregister staan vermeld.  
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17 Inschrijving einduitspraak van de rechter 

Inleiding 

De einduitspraak van een gerechtelijke procedure kan in het octrooiregister worden 

ingeschreven. In de Row 1995 is dit expliciet bepaald voor dwanglicenties (art. 58 

lid 4 Row 1995), nietigverklaring (art. 75 lid 9 Row 1995) en opeising (art. 78 lid 8 

Row 1995). Met de einduitspraak dient een verklaring te worden overlegd van een 

betrokken advocaat dat het een einduitspraak betreft en de uitspraak in kracht van 

gewijsde is gegaan dan wel de instantie is vervallen. (Tussenvonnissen of vonnissen 

waartegen nog rechtsmiddelen openstaan, worden niet ingeschreven. Hiervoor 

bestaat ook geen wettelijke basis. Alleen einduitspraken worden ingeschreven.) 

 

Verzoek tot inschrijving 

Voor de inschrijving van een einduitspraak in het Nederlands octrooiregister is 

vereist: 

• een schriftelijk verzoek om inschrijving van een einduitspraak; 

• de nummers van de octrooiaanvragen en/of de octrooien; 

• de volledige naam en de volledige adresgegevens van de octrooihouder, welke 

dienen overeen te stemmen met de gegevens in het octrooiregister; 

• de volledige naam en de volledige adresgegevens van de eiser; en 

• een originele handtekening van de verzoeker, dan wel diens advocaat of 

octrooigemachtigde. 

 

Bijlagen bij het verzoek 

Het verzoek gaat vergezeld van de volgende twee bijlagen: 

• een expeditie (een afschrift verstrekt door de griffie) van de einduitspraak, dan 

wel een door de advocaat gewaarmerkt afschrift van de einduitspraak; en 

• een schriftelijke verklaring van de advocaat dat het een einduitspraak betreft; 

deze verklaring dient te zijn ondertekend door voornoemde advocaat, dan wel 

een verklaring van de griffie van het gerecht dat de uitspraak heeft gedaan, 

waaruit kan worden opgemaakt dat de uitspraak een einduitspraak betreft en de 

uitspraak in kracht van gewijsde is gegaan of de instantie is vervallen (vergelijk 

art. 25 Kadasterwet). 

 

Betaling 

Voor de inschrijving is voorts vereist dat de kosten voor inschrijving zijn betaald. 

Inschrijving van een einduitspraak kost 27 euro per octrooinummer waarop de 

einduitspraak betrekking heeft (art. 8 lid 4 Uitvoeringsbesluit Row 1995). 

Octrooicentrum Nederland kan worden verzocht het verschuldigde bedrag van een 

eigen depotnummer af te boeken. Het verschuldigde bedrag kan ook worden 

overgemaakt op de bankrekening van Octrooicentrum Nederland onder vermelding 

van het octrooinummer. Indien wordt betaald voor meer nummers, kan worden 

volstaan met vermelding van het eerste octrooinummer. 

 

Octrooi vervallen 

Indien het octrooi is vervallen wegens het niet betalen van de jaarlijkse 

instandhoudingstaks (zie art. 62 Row 1995) of na twintig jaar is geëxpireerd wegens 

het bereiken van de maximale beschermingsduur (zie art. 36 lid 6 Row 1995 en art. 

49 lid 2 Row 1995), wordt een verzoek tot inschrijving van een eindbeslissing 

nietigverklaring wel geaccepteerd. De nietigverklaring heeft immers terugwerkende 

kracht (zie art. 75 lid 5 Row 1995). 
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18 Inschrijving beëindiging procedure voor de rechter 

Inleiding 

Partijen kunnen tijdens een gerechtelijke procedure hun zaak schikken. Maar ook 

om andere redenen kan een procedure voor de rechter zijn geëindigd, zonder dat de 

rechter uitspraak heeft gedaan. Het beëindigen van de gerechtelijke procedure kan 

worden ingeschreven.  

 

Verzoek tot inschrijving 

Voor de inschrijving van de verklaring beëindiging procedure in het Nederlands 

octrooiregister is vereist: 

• een schriftelijk verzoek om inschrijving van de verklaring dat een gerechtelijke 

procedure is beëindigd; 

• de nummers van de octrooiaanvragen en/of de octrooien; 

• een beknopte omschrijving van de gerechtelijke procedure die is beëindigd (bij 

voorkeur wordt het stuknummer dat Octrooicentrum Nederland aan de 

ingeschreven dagvaarding heeft gegeven ook vermeld); 

• de volledige naam en adresgegevens van de octrooihouder, welke dienen 

overeen te stemmen met de gegevens in het octrooiregister;  

• de volledige naam en de volledige adresgegevens van de eiser; en 

• een originele ondertekening door de eiser of de octrooihouder, dan wel diens 

advocaat of octrooigemachtigde. 

 

Bijlage bij het verzoek 

Het verzoek gaat vergezeld van een van de volgende bijlagen: 

• hetzij een schriftelijke verklaring van de advocaat van de eiser, dat de procedure 

die was aangevangen met de reeds in het octrooiregister ingeschreven 

dagvaarding, inmiddels is beëindigd, waarbij de verklaring dient te zijn 

ondertekend door voornoemde advocaat; 

• hetzij een verklaring van de griffie van het gerecht waar de procedure aanhangig 

was, waaruit kan worden opgemaakt dat de gerechtelijke procedure tussen 

partijen is beëindigd. 

 

Betaling 

Voor de inschrijving is voorts vereist dat de kosten voor inschrijving zijn betaald. 

Inschrijving van de verklaring kost 27 euro per octrooinummer waarop de verklaring 

betrekking heeft (art. 8 lid 4 Uitvoeringsbesluit Row 1995). Octrooicentrum 

Nederland kan worden verzocht het verschuldigde bedrag van een eigen 

depotnummer af te boeken. Het verschuldigde bedrag kan ook worden overgemaakt 

op de bankrekening van Octrooicentrum Nederland onder vermelding van het 

octrooinummer. Indien wordt betaald voor meer nummers, kan worden volstaan 

met vermelding van het eerste octrooinummer. 
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19 Afstand van octrooi 

Inleiding 

De houder van een octrooi kan geheel of gedeeltelijk afstand doen van zijn octrooi 

(zie art. 63 Row 1995). De afstand geschiedt door de inschrijving van een akte van 

afstand in het octrooiregister.  

 

Gedeeltelijke afstand kan worden gedaan door het indienen van een akte van 

afstand met nieuwe, (wat betreft beschermingsomvang) beperktere conclusies met 

eventueel gewijzigde beschrijving en tekeningen. De nieuwe stukken worden niet 

inhoudelijk beoordeeld; door Octrooicentrum Nederland wordt alleen op 

formaliteiten getoetst.  

 

De afstand heeft terugwerkende kracht tot aan de verleningsdatum (zie de tweede 

zin van art. 63 lid 1 Row 1995).  

 

Verzoek tot inschrijving 

Voor het inschrijven van een akte van gehele of gedeeltelijke afstand van een 

octrooi in het Nederlands octrooiregister (art. 63 lid 2 Row 1995) is vereist: 

• een schriftelijk verzoek om inschrijving van een akte van gehele of gedeeltelijke 

afstand; 

• een aanduiding van welk octrooi (gedeeltelijk) afstand wordt gedaan; 

• de volledige naam en de volledige adresgegevens van octrooihouder (welke 

dienen overeen te stemmen met de gegevens in het octrooiregister); en 

• het verzoek dient ondertekend te zijn door de octrooihouder resp. diens 

octrooigemachtigde of advocaat. 

 

Bijlagen bij het verzoek 

Het verzoek gaat vergezeld van de volgende bijlagen: 

• een originele akte van gehele of gedeeltelijke afstand,  

 - bij voorkeur blijkende uit de woorden “akte van (gedeeltelijke) afstand”; 

 - waarbij in de akte het nummer en bij voorkeur de korte aanduiding (titel) van 

het octrooi waarvan (gedeeltelijk) afstand wordt gedaan vermeldt staan; 

 - de volledige naam van de octrooihouder vermeld staat; 

 - de akte is voorzien van datum en plaats van ondertekening; en 

 - de handtekening van de ondertekenaar van de akte van afstand origineel is; 

• indien licentienemers in het octrooiregister staan ingeschreven, partijen een 

dagvaarding hebben ingeschreven of andere derden rechten met betrekking tot 

het octrooi hebben (zie art. 63 lid 2 Row 1995), dienen deze personen voor de 

gehele of gedeeltelijke afstand schriftelijk toestemming te verlenen en worden 

deze stukken waarin toestemming wordt verleend, bijgesloten bij het verzoek; de 

handtekening van degenen die toestemming verlenen dient origineel te zijn; 

• in geval van gedeeltelijke afstand dienen in een bijlage van de akte van afstand 

gewijzigde conclusies en/of gewijzigde beschrijving en evt. tekeningen te worden 

toegevoegd. Gedeeltelijk afstand waarbij in de akte van afstand wordt verklaard 

dat “van de uitsluitende rechten als omschreven in conclusies 1, 4, 9 en 27 

afstand wordt gedaan”, worden niet geaccepteerd. In de bijlage dienen de 

nieuwe conclusies te staan waar de octrooihouder zich toe beperkt (en van het 

meerdere dus afstand wordt gedaan). Hetzelfde geldt overeenkomstig voor de 

beschrijving en de tekeningen. 
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Betaling 

Voor inschrijving is voorts vereist dat de kosten voor inschrijving zijn betaald. 

Inschrijving van een akte van afstand van een octrooi in het octrooiregister kost 27 

euro per octrooinummer (art. 8 lid 4 Uitvoeringsbesluit Row 1995). Octrooicentrum 

Nederland kan worden verzocht het verschuldigde bedrag van een eigen 

depotnummer af te boeken. Het verschuldigde bedrag kan ook worden overgemaakt 

op de bankrekening van Octrooicentrum Nederland onder vermelding van het 

octrooinummer.  
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20 Intrekking van een octrooiaanvraag 

Inleiding 

De aanvrager om een octrooi kan zijn octrooiaanvraag intrekken (zie art. 39 Row 

1995). Dit kan zowel voor als na inschrijving van de octrooiaanvraag in het 

octrooiregister. De inschrijving in het octrooiregister of de publicatie van de 

octrooiaanvraag kan niet ongedaan worden gemaakt door intrekking van de 

octrooiaanvraag. 

 

Verzoek tot intrekking 

Voor de intrekking van een octrooiaanvraag (art. 39 Row 1995) is vereist: 

• een schriftelijke verzoek om intrekking van een octrooiaanvraag; 

• het nummer van de octrooiaanvraag; 

• de volledige naam en de volledige adresgegevens van alle aanvragers, welke 

dienen overeen te stemmen met de gegevens in het octrooiregister (dan wel, als 

een octrooiaanvraag nog niet in het octrooiregister is ingeschreven, met de 

gegevens zoals opgegeven bij het bureau); en 

• het verzoek dient te zijn ondertekend door de aanvrager resp. diens 

octrooigemachtigde. 

 

Gratis 

Intrekking van een octrooiaanvraag is gratis. 

 

Indien voor het onderzoek naar de stand van de techniek reeds was betaald doch 

het onderzoek nog niet is gestart, wordt dit geld teruggestort. 

 

Ingeschreven rechtsvorderingen 

Op grond van art. 39 lid 1 Row 1995 heeft de intrekking van een in het 

octrooiregister ingeschreven octrooiaanvraag tegenover derden geen gevolg, zolang 

niet onherroepelijk is beslist op rechtsvorderingen ter zake van de aanvraag, die 

blijkens in het octrooiregister ingeschreven stukken zijn ingesteld. Wanneer 

ingevolge een onherroepelijke beslissing op een rechtsvordering als bedoeld in het 

eerste lid de aanspraak op octrooi toekomt of mede toekomt aan een ander dan de 

aanvrager, wordt de intrekking aangemerkt als niet te zijn geschied. 
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21 Verzoek toevoeging uitvinder 

Inleiding 

Indien bij indiening van de aanvraag niet alle uitvinders zijn genoemd, kan een 

verzoek worden ingediend tot toevoeging van een uitvinder (zie art. 38 lid 2 Row 

1995). 

 

Verzoek om toevoeging 

Voor de toevoeging van een uitvinder is vereist: 

• een schriftelijk verzoek om toevoeging van een uitvinder; 

• de nummers van de octrooiaanvragen en/of de octrooien; 

• de volledige naam en de volledige adresgegevens van de aanvrager of 

octrooihouder, welke dienen overeen te stemmen met de gegevens in het 

octrooiregister (dan wel, als een octrooiaanvraag nog niet in het octrooiregister is 

ingeschreven, met de gegevens zoals opgegeven bij het bureau); 

• bij voorkeur de volledige naam en woonplaats van de thans bekende uitvinders; 

• de volledige naam en woonplaats van de uitvinder die dient te worden 

toegevoegd; en 

• het verzoek dient ondertekend te zijn door de aanvrager of octrooihouder resp. 

diens octrooigemachtigde. 

 

Betaling 

Voor verwerking van de toevoeging is voorts vereist dat de verschuldigde taks wordt 

betaald. De taks voor de verwerking van een verzoek toevoeging uitvinder is 22 

euro per octrooinummer (zie art. 8 lid 1 Uitvoeringsbesluit Row 1995). 

Octrooicentrum Nederland kan worden verzocht het verschuldigde bedrag van een 

eigen depotnummer af te boeken. Het verschuldigde bedrag kan ook worden 

overgemaakt op de bankrekening van Octrooicentrum Nederland onder vermelding 

van het octrooinummer. Indien wordt betaald voor meer nummers, kan worden 

volstaan met vermelding van het eerste octrooinummer. 



 
Leidraad inschrijvingen in het octrooiregister | 10 juli 2018 

 

 
Pagina 36 van 44 

 

22 Verzoek schrapping/verbetering uitvinder 

Inleiding 

Indien bij indiening van de aanvraag een persoon ten onrechte als uitvinder is 

vermeld, of als door een ander dan de uitvinder is verklaard dat op vermelding als 

uitvinder in het octrooi geen prijs wordt gesteld, kunnen de uitvinder en de 

aanvrager Octrooicentrum Nederland schriftelijk verzoeken de vermelde uitvinder te 

schrappen of te verbeteren (zie art. 38 lid 2 Row 1995). 

 

Verzoek tot schrapping/verbetering 

Voor inschrijving van de schrapping respectievelijk verbetering van de uitvinder is 

vereist: 

• een schriftelijk verzoek om schrapping resp. verbetering van de 

uitvindergegevens; 

• de nummers van de octrooiaanvragen en/of de octrooien; 

• de volledige naam en de volledige adresgegevens van de aanvrager of 

octrooihouder, welke dienen overeen te stemmen met de gegevens in het 

octrooiregister (dan wel, als een octrooiaanvraag nog niet in het octrooiregister is 

ingeschreven, met de gegevens zoals opgegeven bij het bureau); 

• bij voorkeur de volledige naam en woonplaats van de thans bekende uitvinders; 

• in voorkomend geval, de volledige naam van de uitvinder, die dient te worden 

geschrapt; 

• in voorkomend geval, de volledige naam en woonplaats van de uitvinder, die 

dient te worden toegevoegd; en 

• het verzoek dient ondertekend te zijn door de aanvrager of octrooihouder resp. 

diens octrooigemachtigde. 

 

Bijlage bij het verzoek 

Het verzoek gaat vergezeld van de volgende bijlage: 

• een originele akte met daarin een verklaring van de volgende strekking: 

 - dat de doorgegeven uitvindergegevens onjuist zijn; 

 - in voorkomend geval, de naam en woonplaats van de uitvinder die dient te 

worden geschrapt; 

 - in voorkomend geval, de naam en woonplaats van de uitvinder die (tevens) 

dient te worden vermeld, dan wel zijn verklaring dat hij geen prijst stelt op 

uitvindervermelding; 

 - de originele handtekening van de aanvrager of octrooihouder (of diens 

gemachtigde); 

 - de originele handtekening van de uitvinder die dient te worden doorgehaald; 

 - de originele handtekening van de uitvinder die dient te worden toegevoegd. 

 

Betaling 

Voor verwerking van de schrapping respectievelijk verbetering is voorts vereist dat 

de verschuldigde taks wordt betaald. De taks voor de verwerking van een verzoek 

schrapping resp. verbetering uitvinders is 22 euro per octrooinummer (zie art. 8 lid 

1 Uitvoeringsbesluit Row 1995). Octrooicentrum Nederland kan worden verzocht het 

verschuldigde bedrag van een eigen depotnummer af te boeken. Het verschuldigde 

bedrag kan ook worden overgemaakt op de bankrekening van Octrooicentrum 

Nederland onder vermelding van het octrooinummer. Indien wordt betaald voor 

meer nummers, kan worden volstaan met vermelding van het eerste 

octrooinummer. 
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23 Voorbeelden 

23.1 Voorbeeld verzoek inschrijving adreswijziging 

 

 

 

 
 

 

 

 
> Retouradres Postbus 1234 1234 AB Ede 

  
Octrooicentrum Nederland 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

Postbus 10366 

2501 HJ  Den Haag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte heer/mevrouw,  

 

Met betrekking tot bovengenoemd octrooi verzoek ik u om onderstaande  

adreswijziging in het octrooiregister in te schrijven. 

 

Oude adres:    Schoolstraat 1   

        4321 BA Ede 

 

Nieuwe adres:   Kerkstraat 1  

        1234 AB Ede 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Dhr. J. Jansen 

Directeur 

Datum       1 juli 2018 

 

Betreft        Adreswijziging 

 

Octrooinummer  1234567  

Ten name van    Jan Jansen BV 

 

 

 

  

  

 

  

Jan Jansen BV 

 

Kerkstraat 1  

1234 AB Ede  

Postbus 1234 

1234 AB Ede 

www.janjansen.com 

 

 

 

 

Contactpersoon 

Jan Jansen 

Directeur 

 
  

T 012 345 67 89 

jansen@jan.com 

 
  
  

 

  

 

http://www.janjansen.com/
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23.2 Voorbeeld verzoek inschrijving naamswijziging 

 

 

 

 
 
> Retouradres Postbus 1234 1234 AB Ede 

  
Octrooicentrum Nederland 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

Postbus 10366 

2501 HJ  Den Haag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte heer/mevrouw,  

 

Met betrekking tot bovengenoemd octrooi verzoek ik u om onderstaande  

naamswijziging in het octrooiregister in te schrijven. 

 

Tevens doe ik u hierbij toekomen een kopie van het uittreksel uit het 

handelsregister van de Kamer van Koophandel waaruit blijkt dat de  

naamswijziging heeft plaatsgevonden. 

 

Oude naam:     Jan Jansen BV   

        Kerkstraat 1 

4321 BA Ede 

 

Nieuwe naam   Jansen BV 

Kerkstraat 1  

        1234 AB Ede 

 

Het verschuldigde bedrag van € 11,00 is overgemaakt o.v.v. het octrooinummer. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Dhr. J. Jansen 

Directeur 

 

Datum       1 juli 2018 

 

Betreft        Naamswijziging 

 

Octrooinummer  1234567  

Ten name van    Jan Jansen BV 

 

Bijlage       Kopie uittreksel handelsregister KvK 

 

 

  

  

 

  

Jan Jansen BV 

 

Kerkstraat 1  

1234 AB Ede  

Postbus 1234 

1234 AB Ede 

www.janjansen.com 

 

 

 

 

Contactpersoon 

Jan Jansen 

Directeur 

 
  

T 012 345 67 89 

jansen@jan.com 

 
  
  

 

  

 

http://www.janjansen.com/
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23.3 Voorbeeld verzoek inschrijving akte van overdracht 

 

 

 
 

 

 

 
> Retouradres Postbus 1234 1234 AB Ede 

  
Octrooicentrum Nederland 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

Postbus 10366 

2501 HJ  Den Haag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte heer/mevrouw,  

 

Met betrekking tot bovengenoemd octrooi verzoek ik u om onderstaande  

overdracht in het octrooiregister in te schrijven. 

 

Tevens doe ik u hierbij toekomen een notarieel gewaarmerkte kopie van de akte van 

overdracht. 

 

Oude octrooihouder:   Jansen BV   

          Kerkstraat 1 

4321 BA Ede 

 

Nieuwe octrooihouder: Piet Pietersen BV 

Schoolstraat 1  

          1234 AB Ede 

 

Het verschuldigde bedrag van € 27,00 is overgemaakt o.v.v. het octrooinummer. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Dhr. J. Jansen 

Directeur 

Datum       1 juli 2018 

 

Betreft        Overdracht 

 

Octrooinummer  1234567  

Ten name van    Jan Jansen BV 

 

Bijlage       Notarieel gewaarmerkte kopie van de overdrachtsakte 

 

 

  

  

 

  

Jan Jansen BV 

 

Kerkstraat 1  

1234 AB Ede  

Postbus 1234 

1234 AB Ede 

www.janjansen.com 

 

 

 

 

Contactpersoon 

Jan Jansen 

Directeur 

 
  

T 012 345 67 89 

jansen@jan.com 

 
  
  

 

  

 

http://www.janjansen.com/
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23.4 Voorbeeld verzoek inschrijving pandakte 

 

 

 

 
 

 

 

 
> Retouradres Postbus 1234 1234 AB Muntdam 

  
Octrooicentrum Nederland 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

Postbus 10366 

2501 HJ  Den Haag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte heer/mevrouw,  

 

Met betrekking tot bovengenoemd octrooi verzoek ik u om de bijgesloten  

notarieel gewaarmerkte kopie van de akte van verpanding in het octrooiregister in 

te schrijven. 

 

Octrooihouder/pandgever:   Jansen BV   

             Kerkstraat 1 

4321 BA Ede 

 

Pandhouder :        Geldbank BV 

Guldenstraat 1  

             1234 AB Muntdam 

 

Het verschuldigde bedrag van € 27, 00 is overgemaakt o.v.v. het octrooinummer. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Dhr. F. Geldbank 

Directeur 

Datum       1 juli 2018 

 

Betreft        Inschrijving pandrecht 

 

Octrooinummer  1234567  

Ten name van    Jan Jansen BV 

 

Bijlage       Notarieel gewaarmerkte kopie van de pandakte 

  

  

 

 

 

  

Geldbank BV 

 

Guldenstraat 1  

1234 AB Muntdam 

Postbus 1234 

1234 AB Muntdam 

www.geldbank.com 

 

 

 

 

Contactpersoon 

F. Geldbank 

Directeur 

 
  

T 012 345 67 89 

 

geld@bank.com 

 
  
  

 

  

 

http://www.geldbank.com/
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23.5 Voorbeeld verzoek inschrijving proces-verbaal van inbeslagneming 

 

 

 
 

 

 

 
> Retouradres Postbus 1234 1234 AB Ede 

  
Octrooicentrum Nederland 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

Postbus 10366 

2501 HJ  Den Haag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte heer/mevrouw,  

 

Met betrekking tot bovengenoemd octrooi verzoek ik u om bijgesloten  

proces-verbaal van inbeslagneming in het octrooiregister in te schrijven  

op verzoek van Piet Pietersen BV. 

 

Geëxecuteerde/octrooihouder:   Jansen BV   

              Kerkstraat 1 

4321 BA Ede 

 

Executant :          Piet Pietersen BV 

Schoolstraat 1  

              1234 AB Ede 

 

Het verschuldigde bedrag van € 27,00 is overgemaakt o.v.v. het octrooinummer. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

De Deurwaarder 

Datum       1 juli 2018 

 

Betreft        Executoriaal beslag 

 

Octrooinummer  1234567  

Ten name van    Jan Jansen BV 

 

Bijlage       - proces-verbaal van inbeslagneming 

        - gewaarmerkt afschrift van de executoriale titel 

  

  

 

 

 

  

Deurwaarder 

 

Deurwaarderstraat 1  

1234 AB Ede  

Postbus 1234 

1234 AB Ede 

www.deurwaarder.com 

 

 

 

 

Contactpersoon 

D. Deurwaarder 

Deurwaarder 

 
  

T 012 345 67 89 

deur@waarder.com 

 
  
  

 

  

 

http://www.deurwaarder.com/
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23.6 Voorbeeld verzoek inschrijving dagvaarding 

 

 

 
 

 

> Retouradres Postbus 1234 1234 AB Ede 

 

  
Octrooicentrum Nederland 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

Postbus 10366 

2501 HJ  Den Haag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte heer/mevrouw,  

 

Met betrekking tot bovengenoemd octrooi verzoek ik u om bijgesloten  

nietigheidsdagvaarding in het octrooiregister in te schrijven 

op verzoek van Piet Pietersen BV. 

 

Eiser:       Piet Pietersen BV 

Schoolstraat 1  

       1234 AB Ede 

 

Octrooihouder:  Jan Jansen BV   

       Kerkstraat 1 

4321 BA Ede 

 

Het verschuldigde bedrag van € 27,00 is overgemaakt o.v.v. het octrooinummer. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

De Deurwaarder/Advocaat 

Datum       1 juli 2018 

 

Betreft        Inschrijving dagvaarding 

 

Octrooinummer  1234567  

Ten name van    Jan Jansen BV 

 

Bijlage       Gewaarmerkt afschrift van de dagvaarding 

  

  

 

 

 

  

Deurwaarder/Advocaat 

 

Deurwaarderstraat 1  

1234 AB Ede  

Postbus 1234 

1234 AB Ede 

www.deurwaarder.com 

 

 

 

 

Contactpersoon 

D. Deurwaarder 

Deurwaarder 

 
  

T 012 345 67 89 

deurwaarder@advocaat.com 

 
  
  

 

  

 

http://www.deurwaarder.com/
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23.7 Voorbeeld verzoek inschrijving akte van gedeeltelijke afstand 

 

 

 
 

 

 

 
> Retouradres Postbus 1234 1234 AB Ede 

  
Octrooicentrum Nederland 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

Postbus 10366 

2501 HJ  Den Haag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte heer/mevrouw,  

 

Met betrekking tot bovengenoemd octrooi verzoek ik u om bijgesloten 

akte van gedeeltelijke afstand in het octrooiregister in te schrijven. 

 

Octrooihouder:  Jan Jansen BV   

Kerkstraat 1 

4321 BA Ede 

 

Het verschuldigde bedrag van € 27,00 is o.v.v. het octrooinummer. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Dhr J. Jansen 

Directeur 

 

Datum       1 juli 2018 

 

Betreft        Akte van gedeeltelijke afstand (art. 63 Row 1995) 

 

Octrooinummer  1234567  

Ten name van    Jan Jansen BV 

 

Bijlagen     - akte van gedeeltelijke afstand  

- nieuwe conclusie, beschrijving en tekeningen 

- toestemming licentienemer Pietersen BV 

  

  

 

 

 

  

Jan Jansen BV 

 

Kerkstraat 1  

1234 AB Ede  

Postbus 1234 

1234 AB Ede 

www.Jansen.com 

 

 

 

 

Contactpersoon 

J. Jansen  

Directeur 

 

 
  

T 012 345 67 89 

F  012 345 67 88 

jan@jansen.com 

 
  
  

 

  

 

http://www.jansen.com/
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Ede, 1 juli 2018 

 

 

 

 

 

AKTE VAN GEDEELTELIJKE AFSTAND (ART. 63 ROW 1995) 

 

 

Ik, Jan Jansen, directeur van Jan Jansen BV, houder van  

 

Nederlands octrooi met nummer 1234567 en de korte aanduiding 

 

“Werkwijze voor het met laserstralen bijsnijden van chocolade” 

 

doe hierbij op grond van art. 63 van de Rijksoctrooiwet 1995 

 

gedeeltelijk afstand van mijn octrooi en beperk het octrooi 

 

tot de conclusie, beschrijving en tekeningen zoals bijgevoegd bij deze akte. 

 

 

 

Jan Jansen  

Directeur  

Jan Jansen BV 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

 


	bmColofon
	bmProjectnaam
	bmBegin
	bmProjectnummer
	bmVersienummer
	bmProjectLeiders
	bmContactPersoon
	bmBijlageRapport
	bmAuteurs
	bmStartRapport
	OLE_LINK1
	OLE_LINK2
	bmRetourAdres
	bmAdresRegel1
	bmAdresRegel2
	bmAdresRegel3
	bmAdresRegel4
	bmAdresRegel5
	bmAdresRegel6
	bmAdresRegel7
	bmAdresRegel8
	bmAdresRegel9
	bmColofon1
	bmLegeregel1
	bmBezoekadres1
	bmBezoekadres2
	bmPostadres1
	bmPostadres2
	bmWebsite
	bmNaamContactpersoonLabel
	bmNaamContactpersoon
	bmFunctieContactpersoon
	bmLegeregel2
	bmVastNr
	bmMobielNr
	bmEmailAdres
	bmLegeregel3
	bmLegeregel4
	bmDatumLabel1
	bmDatum1
	bmBetreft
	bmBetreftlabel

