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Kopie aan

1.

Opening

2.

BPP door Jenny Gallagher (DMW) – External User Consultation
Presentatie Jenny; bijgevoegd.
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Verslag en actiepunten
Verslag van het PAO d.d. 12 juni wordt goedgekeurd.
Aktiepunten:
1. Afgehandeld. Karin en Floris hebben een instructie + een overzichtslijst
gemaakt. Deze zijn bijgevoegd bij dit verslag.
3. Afgehandeld. Overzicht is verstuurd.
4. Afgehandeld. Processen zijn intern aangescherpt. Wanneer er behoefte
bestaat aan een bevestigingsbrief > s.v.p. schriftelijk om verzoeken.
3.

Vaststellen agenda
Agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

4.

Mededelingen
Status klanttevredenheidsonderzoek (KTO)
Opzet is gemaakt. Nog onbekend wanneer KTO plaatsvindt.

Octrooicentrum Nederland,
onderdeel van Rijksdienst
voor Ondernemend
Nederland
Octrooien, Valorisatie en
Sectoren

Datum
12 juli 2019

DAS door EPO
Het EPO is gestart met het uitgeven en accepteren van DAS codes, zie de
nieuwsbrief van 21 januari 2019.
In het geval dat men bij OCNL als Receiving Office (RO) een PCT aanvraag
indient met inroeping van een Nederlandse prioriteit is het aan te bevelen om
gebruik te maken van de mogelijkheid om de RO het prioriteits-document te
laten genereren en opsturen aan het Internationale Bureau, dit kan u
aanvinken in Box VI van het PCT aanvraag formulier.
Afschaffing PCT-Safe bij WIPO
EPO online-filing blijft beschikbaar.
Werkvoorraden
team verlening: normale werkvoorraad.
team europees: achterstand bedraagt 2 weken > normale werkvoorraad.
team beheer: achterstanden bij RFC’s, voorbladen en octrooibewijzen.
Inmiddels is er al een inhaalslag uitgevoerd m.b.t. octrooibewijzen. Dit zal
nog een paar keer herhaald worden zodat de achterstand wordt ingehaald.
Espacenet
Het is gebleken dat er verschillen zijn tussen de publicaties die in Espacenet
en die in het octrooiregister zijn gepubliceerd. Er is aan het EOB verzocht om
tot nader order te stoppen met het importeren van publicaties in Espacenet,
zodat geanalyseerd kan worden wat er fout gaat. Er is derhalve dus een
achterstand. Wanneer je een publicatie nodig hebt, kun je die vinden in het
Octrooiregister. Daar staat de juiste publicatie ’klikken op ‘full document’.
5.

Komende ontwikkelingen
Highlights releases BPP
Begin januari zal er een nieuwe release zijn; deze behelst voornamelijk
interne procesverbeteringen.
AVG / Informatiebeveiliging
Bij het volgende PAO zal Ineke McLean uitgenodigd worden. Zij is bij OCNL
het aanspreekpunt v.w.b. AVG.
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V.w.b. informatiebeveiliging > bij OCNL druk bezig met de voorbereidingen
conform eisen. Bijvoorbeeld: De papieren post moet opgeborgen worden in
dozen en die weer in kluizen. Ook zal meer post aangetekend verstuurd gaan
worden. Komen hier in het volgende PAO op terug.
My Page
Voorstel ligt ter akkoord bij het MT van OCNL.
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Online Filing Plug In's
OCNL werkt hieraan met het EOB. M.N. aan NL aanvragen en NL Post.
Hopelijk is hier begin volgend jaar meer over te melden.
6.
nr
1

2

Beantwoording gemailde vragen / agendapunten
vraag
Is het mogelijkheid om een Nederlandse
aanvrage met Engelse claims direct te laten
onderzoeken en pas na het nieuwheidsrapport
de NL claims te eisen voor verlening? Dat
scheelt zowel OCNL als klanten veel geld en tijd.
Nagevraagd bij juristen. De kans is bijzonder
klein dat we dit gaan doen. Na de
beleidsevaluatie wordt een beslissing genomen.
Kan er in MyPage een functionaliteit toegevoegd
worden voor het controleren van afgeschreven
bedragen van een termijndag? Dus als we bv.
van de Grant datum van 18 juli 2018 alle zaken
die zijn ingediend door een kantoor willen
weten, hierop gefilterd kan worden.
Deze functionaliteit komt in My Page. Nu kan dit
via portfolio.

van
Peter van
Essen
(Van Essen
Patent)

antwoord
Monique

NLO

Floris

In de nieuwsbrief van OCNL staat het volgende:
Octrooicentrum Nederland werkt nu aan de
aanpassing van zowel het papieren- als het
digitale aanvraagformulier (eOLF), zodat de DAS
code in een speciaal vak kan worden vermeld.
Aan het formulier NL-vervolgpost (eOLF) wordt
een speciale sectie toegevoegd zodat u DAS
codes kunt indienen en documenten kunt laten
plaatsen in DAS.
Nog niet bekend wanneer dit gerealiseerd gaat
worden. Komen hier in het volgende PAO op
terug.

Yvonne
Klein
(NLO)

Floris

Wanneer komt die aanpassing in de formulieren?
Nog niet bekend.

Monique
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En hoe vragen we tot die tijd om het plaatsen
van documenten in DAS?
Het plaatsen van documenten in DAS kan op
verschillende manieren:
- Het annotatieveld gebruiken in het
aanvraagformulier
- Een annotatie maken in de begeleidende brief
indien het DAS verzoek niet gelijk bij indiening
van de aanvraag wordt gedaan
- Een apart verzoek indienen, in de vorm van
een brief
- Voor het plaatsen van documenten in DAS
moet 9 euro betaald worden. De toestemming
om het depot te belasten moet expliciet in de
annotatie/brief opgenomen worden, anders
wordt het verzoek niet in behandeling
genomen.
Klant krijgt een reactie per brief of mail met
verzoek om zsm betaalopdracht in te dienen.
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Voorbeeld van een annotatie bij een verzoek om
plaatsing van documenten in de DAS database:

Ter info ook :
Voorbeeld van een annotatie die dooropgegeven
kan worden bij het opgeven van een DAS code
om een ingeroepen recht van voorrang te
valideren:
Hierbij ontvangt u de Access code voor het
ingeroepen recht van voorrang
Nummer voorrang + datum voorrang + land
voorrang.
Access code DAS : dascode invullen
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3

Status BPP Platform?
Zie presentatie Jenny. Release in januari.
Status online indienen SPC aanvragen?
Is in ontwikkeling in België. OCNL houdt de
vorderingen in de gaten en neemt in de loop van
2019 een besluit.

4

5

6

7

Status indienen als Association ipv op
hoofdgemachtigde per kantoor?
Dit is nu niet mogelijk. Smartcard is
persoonsgebonden
Post op naam van kantoor i.p.v.
hoofdgemachtigde?
Wordt uitgezocht; komen we op terug. Aktie
In het Bijblad van 3 juli wordt geadviseerd de
VNO taks te voldoen bij indienen verzoek gratis
VNO. Echter als je in EPO Online Filing gratis
VNO aanvinkt (Onderzoek naar de stand der
techniek overeenkomstig Art. 6, lid 5 van de
uitvoeringsbepalingen), kun je niet de taksen
002 (Betaalopdracht VNO nat.) of 003
(Betaalopdracht VNO Int.) aanvinken. Wellicht
kan dit in het systeem aangepast worden?
Dit kan in de Online-filing formulieren aangepast
worden. Wanneer dit gaat gebeuren is nog niet
bekend. Zie bijlage voor uitleg
Bij het laatste PAO is gesproken over een
brainstorm-sessie over nieuwe systemen, o.a.
interactie tussen het OCNL en octrooikantoren.
Heeft dat inmiddels plaatsgevonden?
Nee, deze sessies hebben nog niet plaats
kunnen vinden.
Ik lees in het bijblad dat de AVG gevolgen gaat
hebben over de informatie die te vinden is in het
octrooiregister.
Zouden jullie tijdens de PAO hier uitleg over
kunnen geven met de veranderingen voor ons,
welke documenten zullen niet meer zichtbaar
zijn en voorbeelden hoe jullie gaan anonimiseren
en uitvlakken.
Zie punt 5 AVG.
Wij vroegen ons af hoe en wanneer de
prioriteitsdocumenten, die wij opsturen naar het
OCNL óf die wij opgeven bij indiening middels
een vinkje in het indieningsformulier, worden
doorgestuurd naar het WIPO. We krijgen
namelijk regelmatig te maken met het feit dat
we tegen de 16 maanden deadline of soms zelfs
na deze deadline geen IB304 formulier hebben
ontvangen van het WIPO. Nadat wij navraag

Charlotte
Plasman
(AOMB)

Floris

Floris
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Ron

Dennis van
Alphen
(A&S)

Floris
Monique

Martijn
Melein
(Hoffmann
Eitle)

Floris
Karin

Harry de
Hoog

Ron
Karin

Richard
Loef (V.O.)

Floris
Karin
Monique
Ron
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hebben gedaan bij het OCNL en WIPO blijkt
regelmatig dat de prioriteitsdocumenten nog
niet zijn verstuurd naar het WIPO, waarbij de 16
maanden deadline soms niet gehaald wordt.
Wat op zijn beurt weer gevolgen kan hebben
voor de nat/reg fases. Is er een mogelijkheid
om hier voorrang aan te geven binnen het OCN?
Bestaat er een kans dat de post die wij
momenteel ontvangen, in de toekomst digitaal
wordt verzonden naar ons?
Achterstand bij PCT bedraagt 3 weken. OCNL
werkt er hard aan om de achterstand bij de
voorrangsbewijzen in te halen.
Deze vraag betreft een overdracht, die heeft
plaatsgevonden na de decision to grant maar
tegelijk met de aanvraag voor validatie in NL is
ontvangen.
Wordt dit door het Octrooicentrum meegenomen
tijdens de validatie met het EPO2544 FORM (en
betaling) of moet dit toch apart worden
aangevraagd omdat de overdracht na de
Decision to Grant heeft plaatsgevonden?
De EP-registratie zit nog in de 9 maanden
oppositietermijn. Speelt de 9-maanden
oppositietermijn überhaupt een rol bij
wijzigingen bij het Octrooicentrum?
Het verzoek om overdracht moet apart worden
ingediend. Hier zijn ook kosten aan verbonden.
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Aisha
Choudhry
(NLO)

Floris

Bij OCNL wordt hier nogal eens overheen
gelezen. ook als het bij de annotaties staat.
In het teamoverleg wordt hier aandacht aan
besteed.

7.

Rondvraag
Aisha Choudhry(NLO):
N.a.v. vorig verslag: Op welke termijn wordt de taaleis uit de ROW
geschrapt? Zal grote impact hebben op de octrooibureaus.
Wordt nagevraagd. Aktie
Yi Li (V.O.):
Wat is de beste manier om contact op te nemen met OCNL? Telefonisch of via
e-mail?
Voorkeur gaat uit naar e-mail. Maar in geval van spoed, twijfel, in gevaar
komen deadline o.d. > dan bellen!
Sabine Runia (A&S):
Er is een wildgroei aan indieningsmogelijkheden. Kan dat niet wat meer
gestroomlijnd worden? Er wordt hier binnen OCNL over gesproken. Er wordt
gedacht aan een brainstormsessie en daarna overleg met de octrooibureaus.
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OCNL werkt aan een inventarisatie van de opties die we in de toekomst aan
de klant kunnen aanbieden. Nadat we de mogelijkheden in kaart hebben
gebracht zullen we bij de klant advies inwinnen.
Fred van Veen (NLO):
Kunnen wij een ontvangstbevestiging krijgen van b.v. e-mails gericht aan
OCNL? André: Gaat intern bespreken wat de mogelijkheden zijn. Aktie
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AKTIEPUNTENLIJST
onderwerp

wie

start

2

Allen

12-06-18

OCNL

20-11-18

OCNL

20-11-18

André

20-11-18

5
6
7

Eventuele suggesties voor Online filing
software > aangeven bij Floris
Post op naam van kantoor i.p.v.
hoofdgemachtigde
Op welke termijn wordt de taaleis uit de
ROW geschrapt?
Ontvangstbevestiging van e-mail

klaar

Pagina 7 van 9

Bijlage vraag 4

Voorbeelden van mogelijke annotaties in eOLF:
voor het indienen van een verzoek om een gratis onderzoek
Werkwijze bij aanvragen gratis onderzoek waarbij direct het rapport
wordt overlegd:
- gratis onderzoek aanvinken
- rapport aanvinken en bijsluiten
- In annotatieveld invullen:
Hierbij geven wij toestemming om de taks van 100/794 euro (keuze maken) voor
het nationale/internationale (keuze maken ) onderzoek naar de stand van
techniek van ons depot (nummer invullen) af te boeken indien het verzoek om
een gratis onderzoek wordt afgewezen.
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Of indien er geen depotrekening is:
De taks van 100/794 euro (keuze maken) voor het nationale/internationale
(keuze maken ) onderzoek naar de stand van techniek hebben wij op datum
overgemaakt op uw rekeningnummer
ING IBAN:NL41INGB0705001296 BIC/SWIFT INGBNL2A zodat er een betaald
onderzoek kan worden uitgevoerd indien het verzoek om een gratis
onderzoek wordt afgewezen.

Werkwijze bij aanvragen gratis onderzoek waarbij het rapport nog niet
wordt overlegd:
- Beslissing over een verzoek om een nieuwheidsonderzoek wordt later genomen
aanvinken
- Betaling wordt hierbij niet aangemaakt
- In annotatieveld invullen :
Hierbij verzoeken wij om een gratis onderzoek naar de stand van techniek.
Het rapport volgt later.
Hierbij geven wij toestemming om de taks van 100/794 euro (keuze maken)
voor het nationale/internationale (keuze maken ) onderzoek naar de stand van
techniek van ons depot (nummer invullen) af te boeken indien het verzoek om
een gratis onderzoek wordt afgewezen.

2e Werkwijze bij aanvragen gratis onderzoek waarbij niet direct het
rapport wordt overlegd:
- Betaald onderzoek aanvinken, want gratis onderzoek kan niet omdat je daar
verplicht bent om een rapport bij te sluiten
- Betaling aanvinken incl . toestemming en depotnummer
- In annotatieveld invullen:
Hierbij verzoeken wij om een gratis onderzoek naar de stand van techniek.
Het rapport volgt later.
Hierbij geven wij toestemming om de taks van 100/794 euro (keuze maken)
voor het nationale/internationale (keuze maken) onderzoek naar de stand van

Pagina 8 van 9

techniek van ons depot (nummer invullen) af te boeken indien het verzoek om
een gratis onderzoek wordt afgewezen.

Werkwijze bij aanvragen gratis onderzoek waarbij niet direct het rapport
wordt overlegd maar het aanvraagnummer van het “gratis” rapport wel
al bij gemachtigde bekend is, maar rapport nog niet beschikbaar:
- Betaald onderzoek aanvinken, want gratis onderzoek kan niet omdat je daar
verplicht bent om een rapport bij te sluiten
- Betaling aanvinken incl . toestemming en depotnummer
- In annotatieveld invullen:
Hierbij verzoeken wij om een gratis onderzoek naar de stand van techniek.
Het rapport van (aanvraagnummer gratis rapport) is nog niet beschikbaar.
Hierbij geven wij toestemming om de taks van 100/794 euro (keuze maken)
voor het nationale/internationale (keuze maken ) onderzoek naar de stand van
techniek van ons depot (nummer invullen) af te boeken indien het verzoek om
een gratis onderzoek wordt afgewezen.
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