Octrooiprocedure

In aanvraag

Direct andere landen
Geheimhouding Aanvraag NL

Onderzoek

Prioriteitsjaar

5-9

12

maanden

maanden

Gekozen landen

Aanvraag kan worden afgewezen

Beoordeling van
nieuwheid,
inventiviteit en
industriële
toepasbaarheid.

Octrooi kan nietig verklaard worden door de rechter

Verlening + publicatie NL

Jaartaksen NL

Maximale duur

18

4-20

20

maanden

jaar

Verlening per land

Uitbreiding per land kan
alleen binnen het prioriteitsjaar. Sommige landen hebben
een getoetst octrooi
(afwijzing is mogelijk).

jaar

Taksen per land

Maximale duur

3-20

21

Variabel

Houd de uitvinding De datum van de
geheim voor de
indiening bij Octrooioctrooiaanvraag. centrum Nederland is
het ijkpunt voor beoordeling van nieuwheid en inventiviteit.

Verleend

Na verlening kan
de octrooihouder
optreden bij
inbreuk.

jaar

Als de taks per
land niet betaald
wordt, vervalt het
octrooi in dat land.

jaar

20 jaar na nationale
indiening.
Maximaal 21 jaar
met prioriteitsjaar.

Octrooiprocedure direct naar andere landen

Deze infographic toont in een tijdlijn de stappen voor het aanvragen van een octrooi waarbij vanuit
de Nederlandse procedure direct uitbreiding plaatsvindt naar andere landen.
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. Vanaf deze datum gaat ‘het prioriteitsjaar’ in.
Uitbreiding naar andere landen en regio’s kan alleen binnen het prioriteitsjaar.
- 5 tot 9 maanden na indiening volgt een onderzoek. Dit is een beoordeling op nieuwheid,
inventiviteit en industriële toepasbaarheid.
- Het jaar volgend op de eerste aanvraagdatum is het prioriteitsjaar. Uitbreiding naar andere landen
kan alleen binnen het prioriteitsjaar. Sommige landen hebben een getoetst octrooi. Afwijzing door
dat land is dan mogelijk. Daarnaast kan de rechter van een land een octrooi nietig verklaren
gedurende de looptijd van het octrooi. De nietigverklaring geldt dan alleen voor dat land.
- De verlening vindt plaats per land. Na verlening kan de octrooihouder optreden bij inbreuk.
- Vanaf jaar 3 tot en met jaar 20 volgen er mogelijk jaartaksen. Als u de taks per land niet betaalt,
vervalt het octrooi in dat land.
- De maximale duur van het octrooi is 20 jaar na nationale indiening. Dat is maximaal 21 jaar met
prioriteitsjaar. Dit betekent dat bescherming door middel van een octrooi na uiterlijk 21 jaar vervalt.

