Octrooiprocedure

In aanvraag

PCT + unitair
Geheimhouding

Aanvraag NL

Onderzoek

5-9

maanden

Prioriteitsjaar

12

maanden

Aanvraag kan worden afgewezen

Verleend

In ontwikkeling

Octrooi kan nietig verklaard worden door de rechter

Verlening + publicatie NL

Jaartaksen NL

Maximale duur

18

4-20

20

maanden

jaar

jaar

30

Maximale duur

Vanaf
verlening

Variabel

maanden

PCT-procedure

Taksen per land

Verlening per land

Afloop PCT-procedure

Gekozen landen

21
jaar

Taksen per land
Vanaf
verlening

Europese taksen

jaar

Verlening Europees octrooi

Vanaf

4

Europese procedure

21

jaar

±5
jaar

Gekozen Europese landen

Taksen unitair
Unitair octrooi

Houd de
uitvinding
geheim voor
de octrooiaanvraag.

De datum van
de indiening bij
Octrooicentrum
Nederland is het ijkpunt voor beoordeling van nieuwheid
en inventiviteit.

Beoordeling op
nieuwheid,
inventiviteit en
industriële
toepasbaarheid.

Met de procedure van het
Patent Cooperation Treaty
wordt het moment van
landenkeuze uitgesteld tot
30 maanden na de eerste
aanvraagdatum.

Tot de afloop van de
PCT-procedure kan
uitbreiding plaatsvinden in alle landen
en regio's aangesloten bij het Patent
Cooperation Treaty.

Taksen te betalen
tot verlening.

Validering in de landen
binnen het Europees
octrooiverdrag, gekozen
door de aanvrager.
Niet alle landen van het
Europees octrooiverdrag
zijn aangesloten bij het
unitair octrooi. Voor deze
landen is een aparte verlening mogelijk.

Vanaf
verlening

Als de taks per land niet
betaald wordt, vervalt het
octrooi in dat land.
Voor het unitair octrooi
geldt één taks. Voor
landen buiten het unitair
octrooi worden taksen
apart betaald.

21
jaar

Maximale duur
is 20 jaar na
indiening PCTprocedure (met
prioriteitsjaar
maximaal 21 jaar)

Octrooiprocedure PCT en unitair

Deze infographic toont in een tijdlijn de stappen voor het aanvragen van een octrooi waarbij vanuit de Nederlandse procedure de PCT-procedure wordt
ingegaan. PCT staat voor Patent Cooperation Treaty. Na de PCT-procedure volgt een splitsing met 2 keuzes: nationale octrooien of voor Europa eerst een
Europese procedure. Na verlening van het Europees octrooi volgt een splitsing met 2 keuzes: nationale octrooien in Europese landen of het overkoepelend
unitair octrooi.
Deze tijdlijn is als volgt:
- Houd de uitvinding geheim voor u octrooi aanvraagt.
- De datum van de aanvraag of indiening bij Octrooicentrum Nederland is het ijkpunt voor beoordeling van nieuwheid en inventiviteit.
- 5 tot 9 maanden na indiening volgt een onderzoek. Dit is een beoordeling op nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid.
Vanaf deze datum gaat ‘het prioriteitsjaar’ in. Uitbreiding naar andere landen en regio’s kan alleen binnen het prioriteitsjaar.
- Het jaar volgend op de eerste aanvraagdatum is het prioriteitsjaar. Uitbreiding vanuit Nederland naar de PCT-procedure kan alleen binnen het prioriteitsjaar. Met deze procedure wordt het moment van landenkeuze uitgesteld tot 30 maanden na de eerste aanvraagdatum.
- In 30 maanden loopt de PCT-procedure af. Voor die tijd kan uitbreiding plaatsvinden in alle landen en regio’s aangesloten bij het Patent Cooperation
Treaty. In deze procedure staan 2 afsplitsingen:
1)		 Nationale octrooien.
2) De Europese procedure voor Europa.
- Bij de Europese procedure wordt het octrooi inhoudelijk getoetst door het Europees Octrooibureau en kan afgewezen worden. Bij sommige nationale
procedures wordt het octrooi inhoudelijk getoetst door de nationale octrooibureaus en kan afgewezen worden in dat specifieke land.Bij de nationale
octrooien kan de verleningsdatum verschillen. Na verlening moet u taksen betalen. Als u de taks per land niet betaalt, vervalt het octrooi in dat land.
- Vanaf jaar 4 volgen de Europese jaartaksen tot de Europese verlening.
- Het tijdstip van de verlening van een Europees octrooi kan verschillen, maar is vaak rond het 5e jaar.
- De rechter kan een verleend Europees octrooi nietig verklaren. De nietigverklaring geldt binnen de oppositietermijn van 9 maanden dan voor alle landen
waar het Europese octrooi gevalideerd is.
- Na de verlening van het Europees octrooi kiest de octrooihouder uit 2 hoofdrichtingen:
1)		 Validering in zelfgekozen landen binnen het Europees octrooiverdrag.
2) Het unitair octrooi voor veel Europese landen tegelijk. Niet alle Europese landen zijn aangesloten bij het unitair octrooi. Voor deze landen is een aparte
validatie mogelijk.
- Voor het unitair octrooi geldt één taks voor alle aangesloten landen. Bij nationale verleningen moet u taksen per land betalen.
- De rechter kan een octrooi nietig verklaren gedurende de looptijd van het octrooi. Voor het unitair octrooi geldt dat een uitspraak van kracht is in alle
landen die zijn aangesloten bij het unitair octrooi. Voor nationale octrooien geldt dat de nietigverklaring alleen voor dat land geldt.
- De maximale duur van het octrooi is 20 jaar na de indiening van de PCT-procedure. Met het prioriteitsjaar erbij geteld is dat maximaal 21 jaar. Dit betekent
dat bescherming door middel van een octrooi na uiterlijk 21 jaar vervalt.

