Octrooiprocedure

In aanvraag

Nederland

Geheimhouding

Aanvraag

Octrooi kan nietig verklaard worden door de rechter

Onderzoek

Prioriteitsjaar

5-9

maanden

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

Verleend

Beoordeling op
nieuwheid,
inventiviteit en
industriële
toepasbaarheid.

Verlening + publicatie

Jaartaksen

Maximale duur

18

4-20

20

12

maanden

Uitbreiding naar
andere landen en
regio’s kan alleen
binnen het
prioriteitsjaar.

maanden

Nederlands octrooi
wordt ook verleend
als de uitvinding uit
onderzoek niet nieuw
en inventief blijkt.

jaar

Als de jaartaks
(vanaf jaar 4 t/m
20) niet betaald
wordt, vervalt het
octrooi automatisch.

jaar

Maximale duur
van het octrooi.

Octrooiprocedure Nederland

Deze infographic toont in een tijdlijn de stappen voor het aanvragen van een octrooi via de
Nederlandse octrooiprocedure.
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.
- 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
en regio’s kan alleen binnen het prioriteitsjaar.
- De verlening en publicatie van het octrooi vindt plaats na 18 maanden. Een Nederlands octrooi
wordt ook verleend als de uitvinding uit onderzoek niet nieuw en inventief blijkt.
- De rechter kan een octrooi nietig verklaren gedurende de looptijd van het octrooi.
- Vanaf jaar 4 tot en met jaar 20 zijn er jaartaksen. Als u taks niet betaalt, vervalt het octrooi
automatisch.
- De maximale duur van het octrooi is 20 jaar. Dit betekent dat bescherming door middel van een
octrooi na uiterlijk 20 jaar vervalt.

