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Kopie aan

1.

Opening (intro: verslag-actiepunten / kennismaking)
Sinds januari 2018 is André de teammanager van team Octrooiregister van
OCNL. Het is de bedoeling dat het PAO weer 2 keer per jaar zal worden
gehouden. Ook zal er een beknopt verslag worden gemaakt +
aktiepuntenlijst. Ook de ontwikkelingen bij de octrooibureaus zijn van belang.
Wij bieden in dit overleg dan ook graag een platform om informatie uit te
kunnen wisselen over ontwikkelingen bij andere octrooibureaus. Jullie kunnen
dit aangeven bij Lydia. Dan komt het op de agenda.
Wouter Kempes (Dogio Patents) bijt de spits af en zal het eea vertellen over
Dogio Patents.
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2.

3.

Mededelingen
- De werkvoorraden van team Verlening, Europees en Beheer zijn op
schema. Geen bijzonderheden.
- Wij zijn bezig met de voorbereiding van een Klanttevredenheidsonderzoek
(KTO) OCNL. Dit komt jullie kant op in de 2e helft van 2018.
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Komende ontwikkelingen
UPP stavaza
Presentatie door Marc van der Burg; bijgesloten.
My Page, DAS (+ demo), Online Filing plug-in (Ned. aanvragen)
Presentatie door Floris Hooijmans; bijgesloten.
Online Filing
Aktie Karin/Henny: Karin en Henny zullen een instructie maken over de
instelling. Deze instructie komt in de Nieuwsbrief. Ook zal er een pull-down
list of een overzichtslijst komen van de categorieën.
EOB is bezig met een opvolger voor online filing. OCNL onderzoekt de
mogelijkheden en zal t.z.t. ondersteuning vragen aan de octrooibureaus.
Suggesties voor verbeteringen in de Online filing software zijn welkom >
aangeven bij Floris.

4.

Ontwikkelingen bij octrooibureaus
Presentatie gegeven door Wouter Kempes over Dogio Patents: - Efficiënter
werken dankzij de inzet van automatisering.

5.

Beantwoording gemailde vragen / agendapunten

nr
1

Vraag
Wanneer is update beschikbaar van de leidraad
registerinschrijvingen
Zijn bijna zover om te publiceren; waarschijnlijk in
Bijblad juli 2018. Er zijn geen grote wijzigingen; het
betreft vooral details.
Definitieve datum afschaffing van de fax?
1 juli 2018.

Van

Verwerking van uitvindergegevens

Richard Loef
(VO)

2
3

Korte toelichting :
In onze praktijk zijn wij niet altijd op de hoogte van
het geslacht van een uitvinder, dit is ook geen
relevante informatie voor ons of de octrooiaanvrage.
In het aanvraagformulier kiezen wij er dan dus ook
vaak voor om het optionele veld ‘Titel’ te legen. Nu is
de laatste tijd gebleken dat er door deze actie
voornamen als achternamen (en andersom) kunnen
worden geregistreerd door het Octrooicentrum
Nederland, terwijl wij wel de informatie in de correcte
vakken invoeren. Wij zouden graag willen dat dit wordt
opgelost, aangezien het nu voor onnodig veel
telefonisch contact en correctiewerk zorgt.
Om het voor ons duidelijk te maken wat de voor en
achternamen zijn is het te adviseren de achternaam

Martijn Melein

Antwoord
Karin

(Hoffmann
Eitle)
Karin
Karin
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6.

volledig in Hoofdletters te plaatsen (zie laatste pagina
demo).
We zullen voor de nieuwe plug-in onderzoeken of we
het probleem van het niet goed kunnen identificeren
van voor en achternamen kunnen oplossen.
Voor het na-indienen van een verzoek tot een
nieuwheidsonderzoek moet er altijd een begeleidende
brief bijgevoegd worden in de Online Filing Software
van het EPO. Wij zouden graag zien dat deze
verplichting komt te vervallen en wordt vervangen
door een drop-down keuzemenu (zoals nu al is
ingericht voor nieuwe octrooiaanvragen). Mogelijk
reduceert dit ook de benodigde verwerkingstijd aan de
kant van het Octrooicentrum Nederland.
OCNL onderzoekt de mogelijkheden voor een
aanpassing in de vervolgpost NL plug-in.
Hoe is het nu geregeld met het aanmelden als
domiciliehouder wanneer je een hervalidatie indient en
de oorspronkelijke validatie door een ander kantoor /
andere gemachtigde is gedaan.
Rol van domiciliehouder bestaat niet meer. Wanneer er
iets fout gaat, s.v.p. bellen. Indien de hervalidatie
door een andere gemachtigde wordt ingediend, wordt
de eerder aangetekende gemachtigde overschreven.
Wordt er na het insturen van een prioriteitsdocument
naar aanleiding van een vormgebreken brief nog een
bevestiging opheffen vormgebrek gestuurd?
Nee. In bepaalde gevallen, kunnen er wel afspraken
gemaakt worden. OCNL bespreekt intern welke
afspraken gemaakt kunnen worden. Aktiepunt
Zouden jullie bij vormgebreken specifiek aan kunnen
geven wat er niet goed is aan de claims/tekeningen?
Bij een algemene brief vormgebrek weten we niet
waar het probleem zit en moeten we min of meer
hopen dat we het juiste probleem opheffen.
Dit wordt incidenteel wel gedaan. Bij vragen kan er
altijd gebeld worden.
Hoe verloopt samenwerking met EOB? Er zijn diverse
aanpassingen doorgevoerd. Wordt dit ervaren als
verbeteringen?
Door een reorganisatie bij het EOB is het aantal
formalities officers teruggelopen. Deze effecten zijn
merkbaar. Persoonlijk gegevens zijn verdwenen op de
brieven. Over het algemeen wordt er slecht engels
gesproken. Terugbellen wordt wel gedaan, maar het is
beter te mailen.
Ervaringen met nieuwsbrief en bijblad.
Iedereen ontvangt de nieuwsbrief. Is prettig en goed
leesbaar. Functioneel. Soms kan de info wel eens
onduidelijk zijn. Dat geldt soms ook voor het Bijblad
bij De Industriële Eigendom. Als je het Bijblad nog niet
ontvangt, kun je je opgeven bij Lydia.
Wordt de WIPO DAS in het komend PAO besproken?
Ja. Presentatie/Demo Floris.

Floris
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Rondvraag
Monique Cranston (AOMB):
Er zijn geen statements meer van depost accounts.
Via My Page kun je een overzicht van de betalingen opvragen.
Het is in MyPage mogelijk om een overzicht uit te printen waarin alle
transacties op het depot over een bepaalde periode weergegeven worden .Dit
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overzicht toont alle wijzigingen op het depot inclusief het beschikbare saldo
voor en na elke transactie.
Wanneer er niet aan de validatie-eisen wordt voldaan, ontvang je geen brief.
Validatiedatum komt in het Register, als aan alle vereisten is voldaan. OCNL
adviseert om bij twijfel te controleren of de validatiedatum in het Register is
gevuld.
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Fred van Veen, Aisha Choudhry(NLO):
Het gerucht gaat dat de vertalingen van conclusies worden afgeschaft. Klopt
dat?
Marc van der Burg wist hierop niet het antwoord. Aanvulling: Na de
vergadering bleek dat dit komt uit de zgn. administratieve lastenbrief die op
de vrijdag erna aan de Tweede Kamer is gestuurd, zie
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=201
8Z11563&did=2018D34302. In de Kamerbrief (blz. 9) en in de bijlage (blz.
16 ‘Stroomlijning Rijksoctrooiwet 1995’) staat dat er “wordt ingezet op het
saneren van achterhaalde vormvereisten, stroomlijning van gedetailleerde
procedures & termijnen en afschaffing van oude vertaaleisen.” Dit komt voort
uit resultaten van de recente evaluatie van het IE-beleid door Technopolis.
Er is geen nieuws over machine-translations.
Wie corrigeert een fout in het Register? OCNL of de leverancier?
Karin: Dat hangt van de fout af.
Zijn er wijzigingen in de tarieven van de jaartaksen te verwachten?
Nee. Hiervoor is een voorstel nodig om het Uitvoeringsbesluit te wijzigen. Dit
voorstel moet vervolgens ook door de RijksMinisterraad.
Debby de Brouwer (Grip IP Services):
Vraagt naar de ervaringen met het automatisch doorsturen van PCT.
Dat is bij OCNL nog niet aan de orde geweest.
Op het moment dat we bij OCNL een PCT aanvraag met een ingeroepen NL
prioriteit ontvangen waarbij het onderzoek door OCNL zelf gedaan is zullen
we het search report en de daarbij behorende literatuur doorsturen aan de
ISA (EPO in ons geval). Dit komt bij ons zelden voor aangezien de meeste
PCT aanvragen een prioriteit inroepen van een aanvraag waarvan de Search
al door het EPO is uitgevoerd en de stukken reeds beschikbaar zijn bij het
EPO.

Martijn Melein:
Kan er een kort overzicht komen van groepsnummers en email-adressen
OCNL? Dit zal worden gemaakt. Aktie Lydia.
Arjan van de Maarl:
Kunnen Aanvullende BeschermingsCertificaten (ABC’s) via mail en de
originele stukken daarna per reguliere post?
Karin: Na indiening per mail moeten de originele stukken direct worden
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nagezonden. Zijn bezig met onderzoeken of ABC’s ook via Online Filing
ingediend kunnen worden. België neemt eind 2018 ABC plug-ins in productie.
André Betist:
Voorzag dit overleg in een behoefte?
Een gemeenschappelijk Ja.
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AKTIEPUNTENLIJST
onderwerp

wie

start

Online Filing
Instructie maken over de instelling + een pulldown list of een overzichtslijst van de
categorieën
Eventuele suggesties voor Online filing
software > aangeven bij Floris
Overzicht groepsnummers en email-adressen
OCNL
Wordt er na het insturen van een
prioriteitsdocument naar aanleiding van een
vormgebreken brief nog een bevestiging
opheffen vormgebrek gestuurd?
Intern bespreken welke afspraken gemaakt
kunnen worden.

arin
Henny
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Allen
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Lydia

12-06-18

OCNL

12-06-18

klaar
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