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Nieuwsbrief Octrooiregistratie 
Jaargang 2019, nummer 2, 18 juli 2019    
 
Deze nieuwsbrief is een service van Octrooicentrum Nederland, onderdeel van Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (RVO). 
 

Inhoud 
Actualiteiten / mededelingen 
 
Indienen vertaling van een voorrangsdocument 
 
Artikel 9 lid 8 van de Rijksoctrooiwet 1995 (Row 1995) vereist dat voor het inroepen van voorrang 
een vertaling van de aanvraag aan Octrooicentrum Nederland verstrekt moet worden als het 
afschrift van de voorrangsaanvraag niet in de Nederlandse, Franse, Duitse of Engelse taal is 
gesteld.  

In gevallen waarin niets wijzigt in de Nederlandse aanvraag ten opzichte van de 
voorrangsaanvraag, leidt dit er in de praktijk toe dat tweemaal hetzelfde document moet worden 
ingediend.  

Het Europees Octrooibureau accepteert in plaats van een vertaling een verklaring dat de 
ingediende aanvraag een volledige vertaling is van de eerdere aanvraag. In navolging hiervan 
accepteert Octrooicentrum Nederland sinds het verschijnen van het laatste Bijblad op 30 april 
2019 ook een verklaring dat de ingediende aanvraag een volledige vertaling is van de 
voorrangsaanvraag. Dit wordt alleen geaccepteerd van een in Nederland ingeschreven 
octrooigemachtigde of advocaat. Het indienen van een afzonderlijke vertaling blijft mogelijk.  

Opgemerkt wordt dat volgens artikel 9 lid 9 van de Row 1995, verval van het recht van voorrang 
van rechtswege (zonder besluit van Octrooicentrum Nederland) intreedt als niet aan de vereiste 
formaliteiten is voldaan. Het blijft immers de verantwoordelijkheid van de aanvrager en diens 
gemachtigde om alle stukken tijdig in te dienen. Indien wordt gekozen voor een verklaring in 
plaats van een vertaling zal de verklaring dus tijdig moeten worden ingediend. 
 
 
Nieuw aanvraagformulier  
 
Octrooicentrum Nederland past de digitale octrooiformulieren op de website aan.  
Vanaf 24 juni is de nieuwe versie van het formulier ‘Aanvraag om Octrooi’ beschikbaar. Voor 
indieners die gebruik maken van Online filing (eOLF) verandert er niets.  
Het invullen van het nieuwe formulier kan alleen digitaal via de website  
https://mijn.rvo.nl/octrooi-aanvragen-in-nederland, onder het kopje ‘Op papier indienen’. De 
gebruiker wordt door de vragen van het formulier geleid en alleen de relevante invoervelden 
worden getoond. Het is mogelijk het formulier tussentijds en na complete invoer op te slaan op de 
eigen harde schijf. Na het uitprinten van het formulier dient de aanvrager of gemachtigde, net als 
in de huidige situatie, het gedownloade formulier te ondertekenen en met bijlagen per post naar 
Octrooicentrum Nederland te sturen. 
Octrooicentrum Nederland heeft geen toegang tot de door de gebruiker opgeslagen documenten. 
 
 
Periodiek Administratief Overleg (PAO) 
 
Onder leiding van Octrooicentrum Nederland is er op dinsdag 9 juli 2019 opnieuw een bijeenkomst 
geweest van het zogeheten Periodiek Administratief Overleg (PAO). Dit PAO is voor 
Octrooicentrum Nederland belangrijk als platform om ontwikkelingen en eventuele knelpunten 
direct met de klant te kunnen bespreken. Tegelijkertijd biedt het PAO voor klanten van 
Octrooicentrum Nederland de gelegenheid om feedback te geven en om ook zelf (nieuwe) 
ontwikkelingen te delen. Met 21 deelnemers die 11 verschillende kantoren vertegenwoordigen 
werd de bijeenkomst goed bezocht.  
 

https://mijn.rvo.nl/octrooi-aanvragen-in-nederland
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De agenda was goed gevuld met onder meer een presentatie over de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). Een belangrijk thema hierbij was een goede balans tussen 
bescherming persoonsgegevens enerzijds en de instandhouding van het octrooisysteem 
anderzijds. Aan de hand van diverse voorbeelden werd duidelijk gemaakt welke AVG-maatregelen 
door Octrooicentrum Nederland zijn doorgevoerd, onder andere op het gebied van het 
octrooigemachtigdenregister. 
 
Verder werd er een presentatie gegeven over de nieuwe functionaliteit in MyPage, die op 1 oktober 
2019 in productie komt. Binnenkort krijgen de klanten van Octrooicentrum Nederland een mail 
met het verzoek of zij deze nieuwe versie van MyPage willen testen.  
 
Voor de geïnteresseerden wordt ter voorbereiding op het testen op 5 september een workshop 
georganiseerd.  
 
Mede vanwege een capaciteitsuitbreiding de afgelopen maanden kan Octrooicentrum Nederland 
melden dat de werkvoorraden inmiddels op orde zijn. Tevens is Octrooicentrum Nederland nu 
beter in staat om mogelijke pieken in de instroom of uitval op te vangen. Wij verwachten hiermee 
een aanmerkelijk verbeterde continuïteit van de dienstverlening aan onze klanten te kunnen 
bieden.  
 
De online filing formulieren voor de Nederlandse aanvraag en de Nederlandse vervolgpost worden, 
in samenwerking met het EOB, verbeterd. De belangrijkste aanpassingen zijn: 

• de mogelijkheid om een DAS-code toe te voegen; 
• de mogelijkheid om een document met Engelstalige conclusies toe te voegen; 
• de mogelijkheid om een taks te betalen indien gekozen wordt voor een VNO-gratis traject; 
• verbeteringen rond de invoer van uitvinders. 

De verwachte oplevering van de nieuwe formulieren is in de eerste helft van 2020. 
 
Voor het volgende PAO (medio november 2019) staat onder andere ‘MyPage in de praktijk’ (en 
hoe verder) en het indienen van octrooi(aanvragen) per kantoor (Association) op de rol. 
 
Voor het PAO kan men zich aanmelden bij Lydia de Vlieger (lydia.devlieger@rvo.nl). 
 
 
Online dossiers 
 
Zoals gepubliceerd in de nieuwsbrief Octrooiregistratie van 21 januari 2019 (jaargang 2019, 
nummer 1) is Octrooicentrum Nederland sinds de invoering van de nieuwe privacywetgeving (AVG) 
in mei 2018 begonnen met het aanpassen van een aantal werkwijzen. Eén daarvan betreft het 
online dossier in het Octrooiregister. Aangezien de privacywetgeving van ons verlangt dat er wordt 
gezocht naar de balans tussen bescherming van persoonsgegevens en uitvoering van de 
octrooiwetgeving hebben we ervoor gekozen om het online dossier op ‘non-public’ te zetten, 
behalve:  

- de stukken waaruit het beleid van Octrooicentrum Nederland blijkt; 
- stukken in de adviesprocedure, omdat deze een wezenlijk onderdeel uitmaken van het 

octrooisysteem; 
- stukken in de ABC-procedure, omdat deze een wezenlijk onderdeel uitmaken van het 

octrooisysteem.  

Hiernaast is bij de beoordeling ook gekeken naar het risico dat openbaarmaking van deze 
persoonsgegevens met zich meebrengt. Bijvoorbeeld of er bijzondere persoonsgegevens bij 
betrokken waren, of een grote hoeveelheid persoonsgegevens.  
In dit proces is besloten dat het aktendossier vanaf 1 januari 2019 op ‘non-public’ komt te staan. 
Volgens artikel 19, lid 4 Row 1995 kan een ieder verzoeken om ‘(…) stukken welke betrekking 
hebben op een in het octrooiregister ingeschreven octrooiaanvrage of octrooi (…)’.  
Volgens artikel 21, lid 1 Row 1995 kan een ieder ‘vanaf het tijdstip waarop de octrooiaanvrage in 
het octrooiregister is ingeschreven, kosteloos kennisnemen van alle op de aanvrage op het daarop 
verleende octrooi betrekking hebbende stukken die het bureau hebben bereikt (…)’ 

mailto:lydia.devlieger@rvo.nl
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Met het oog hierop kunnen afschriften van akten worden opgevraagd. Momenteel worden deze 
afschriften kosteloos verstrekt. Octrooicentrum Nederland anonimiseert met het oog op de 
bescherming van persoonsgegevens deze afschriften. Dit houdt in dat persoonsgegevens (inclusief 
handtekeningen) worden weggehaald.  
 
 
 

BPP 
 
Uitbreiding MyPage 
 
Octrooicentrum Nederland gebruikt voor digitale communicatie met de klant MyPage. De 
webmodule MyPage is sinds november 2016 online en te gebruiken voor o.a.: 
 

- het online betalen van publieke taksen voor octrooien; 
- het inzien van mutaties en saldi op de eigen depotrekeningen; 
- het verrichten van bulkbetalingen; 
- het inzien van de eigen portfolio en eigen niet publieke taksen (deze functionaliteit is 

alleen beschikbaar voor maximaal 1 smartcard per kantoor).  
 
Octrooicentrum Nederland werkt momenteel aan een uitbreiding van de functionaliteiten van 
MyPage. De volgende wijziging komt in oktober 2019 beschikbaar.  
Autorisaties binnen een kantoor kunnen vanaf dat moment verdeeld worden over meerdere 
medewerkers. Alle geautoriseerde medewerkers krijgen hierdoor via de portfolio-functie toegang 
tot het octrooidossier. Meerdere gebruikers krijgen hierdoor inzicht in het portfolio van het bedrijf. 
Door Octrooicentrum Nederland verzonden brieven en rapporten kunnen via de portfolio-functie 
direct worden ingezien en geprint.  
Het beheer van rechten van medewerkers wordt uitgevoerd door de hoofdgebruiker van het 
kantoor. Bij Octrooicentrum Nederland hoeft per kantoor maar één kaart geregistreerd te worden. 
 
Om correspondentie in de toekomst uitsluitend digitaal via MyPage te ontvangen, dient u een 
verzoek bij Octrooicentrum Nederland in te dienen. Meer hierover in een volgende nieuwsbrief.  
 
 
Toegang tot MyPage 
 
Inmiddels gebruiken 95 kantoren MyPage. 
Wilt u ook een MyPage-account activeren? Dat kan via: MyPage@rvo.nl.  
Om toegang te krijgen tot MyPage heeft u een smartcard nodig. Deze vraagt u aan bij het EOB. De 
smartcard moet u voor gebruik activeren en vervolgens registreren voor Nederland. Lees meer 
over aanvragen bij EOB. 
 
 
 

Huidige werkvoorraden   
 
Europese vertalingen 
In het eRegister ziet u de actuele situatie voor de EPNL-vertalingen ingediend via eOLF. 
 
 
 

Colofon 

Status 

Deze nieuwsbrief heeft geen officiële juridische status waar rechten aan ontleend kunnen worden 
en dient enkel ter informatie. 

mailto:MyPage@rvo.nl
https://www.epo.org/applying/online-services/online-filing.html
http://mijnoctrooi.rvo.nl/fo-eregister-view/
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Aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief? 

Stuur uw verzoek naar de Publieksvoorlichting van Octrooicentrum Nederland per e-mail: 
octrooicentrum@rvo.nl.  
 

mailto:octrooicentrum@rvo.nl

