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Deze nieuwsbrief is een service van Octrooicentrum Nederland, onderdeel van Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland (RVO).

Vervanging certificaten Online Filing (eOLF)
Om gebruik te maken van Online Filing is een geldig certificaat vereist.
De eerder uitgegeven certificaten hebben een beperkte geldigheid. De Nederlandse overheid gaat over
naar een derde generatie (G3) certificaten. Hiermee komen de huidige, tweede generatie certificaten, te
vervallen.
Vanaf 16 januari 2020 kunt u geen gebruik meer maken van uw huidige certificaat. Het Europees
Octrooibureau (EOB) stelt een live-update beschikbaar voor de installatie van de nieuwe G3 certificaten.
De beschikbaarheidsdatum is nu nog niet bekend. Controleer daarom regelmatig of de update via uw
eOLF-software beschikbaar is.
Zodra de datum bekend is vermeldt Octrooicentrum Nederland deze op de RVO-website.
De live-update installeert u via de client software volgens de handleiding eOLF van het EOB.
De installatie van deze G3 certificaten kunt u ook buiten de normale live-update procedure uitvoeren via
een van onderstaande links:
https://www.epo.org/applying/online-services/online-filing/national/nl.html
of
https://www.epo.org/applying/online-services/online-filing/download.html
De naam van de update is “Update new G3 certificates NL Plug-ins”.
• Klik vervolgens op download.
• Installeer de update op uw eOLF software PC of server.
Als u problemen ondervindt bij het uitvoeren van de update, neem dan contact op met het EOB.
Mocht u na het installeren van de update problemen ondervinden bij het indienen van aanvragen en
vervolgpost via Online Filing, stuur dan een bericht naar eolf@rvo.nl.

Verzending brieven met classificatie Staatsgeheim CONFIDENTIEEL
Uit de Rijksoctrooiwet 1995 volgt dat Octrooicentrum Nederland in de periode tussen indiening van een
octrooiaanvraag en inschrijving daarvan in een openbaar register verantwoordelijk is voor de
geheimhouding van de octrooiaanvragen die in zijn beheer zijn. Octrooiaanvragen vormen daarmee een
bijzondere categorie documenten binnen de overheid. Het Besluit Voorschrift Informatiebeveiliging
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Rijksdienst Bijzondere Informatie 2013 (VIRBI 2013) is van toepassing op dergelijke documenten binnen
de Rijksdienst. In het VIRBI 2013 worden vier niveaus van rubricering voor bijzondere informatie
beschreven: Departementaal VERTROUWELIJK, Staatsgeheim CONFIDENTIEEL, Staatsgeheim GEHEIM, en
Staatsgeheim ZEER GEHEIM. De afdeling Informatiebeveiliging van RVO.nl heeft besloten dat ‘normale’
octrooiaanvragen in de periode tussen indiening en inschrijving in een openbaar register gerubriceerd
dienen te worden als Staatsgeheim CONFIDENTIEEL. Octrooiaanvragen die op grond van de artikelen 4046 Rijksoctrooiwet 1995 vanaf indiening geheim gehouden dienen te worden (‘militaire aanvragen’), zijn
gerubriceerd als Staatsgeheim GEHEIM.
In het VIRBI 2013 worden maatregelen voorgeschreven die de geheimhouding van bijzondere informatie
door de Rijksdienst, in dit geval door Octrooicentrum Nederland, moeten waarborgen. Voor de fysieke
verzending van als Staatsgeheim CONFIDENTIEEL gerubriceerde informatie schrijft het VIRBI 2013 voor
dat deze informatie door Octrooicentrum Nederland in een dubbele enveloppe verstuurd dient te worden,
waarbij de rubricering op de binnenste enveloppe aangebracht dient te zijn.
De classificatie Staatsgeheim CONFIDENTIEEL is toegekend aan onderstaande brieven (met bijlagen) van
Octrooicentrum Nederland:
-

ontvangstbevestiging van de ingediende octrooiaanvraag (L001);
brieven over het onderzoek naar de stand van de techniek en het rapport van het onderzoek
(L031, L074, L076, L081, L082, L533-a en b);

-

het prioriteitsbewijs (L528);
beschikking weigering gewijzigde aanvraag (L028);
brief gebrek verzoek onderzoek (L030);
beschikking niet in behandeling nemen aanvraag (L041);
brief weigeren aanvraag artikel 29 van de Rijksoctrooiwet 1995 (L260).

Onderstaande stukken zijn tot aan de inschrijving in het Octrooiregister ook geclassificeerd als
Staatsgeheim CONFIDENTIEEL:
akte brieven met bijlagen (L118, L120, L122);
beschikking op bezwaar (L073), wanneer de beschikking informatie over de uitvinding bevat;
verweerschrift (L159);
brief bezwaarprocedure (L522), wanneer de brief informatie over de uitvinding bevat.
Octrooicentrum Nederland verstuurt bovengenoemde poststukken dus voortaan in een extra gesloten
enveloppe met de tekst ‘Staatsgeheim CONFIDENTIEEL tot inschrijving in een openbaar register’.
Het VIRBI 2013 is van toepassing op bijzondere informatie die in het beheer van de Rijksdienst is. Zodra
de bijzondere informatie door een partij die geen deel uitmaakt van de Rijksdienst, is ontvangen, zijn de in
het VIRBI 2013 voorgeschreven maatregelen niet meer verplicht. Het is vanaf dat moment aan de
ontvanger om op een verantwoorde wijze om te gaan met de ontvangen informatie.

Wijzigingen Online Filing
Het Europees Octrooibureau heeft enkele wijzigingen doorgevoerd in de Online Filing module (eOLF). Het
Rijkslogo, de adresgegevens van Octrooicentrum Nederland zijn aangepast en in de landentabel is NoordMacedonië toegevoegd.
Deze wijzigingen zouden geen invloed moeten hebben op de werking van het systeem.
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Als u toch problemen ondervindt en de volgende error melding krijgt: “It_is
impossible_to_connect_to_the_eOLF3_server!_ Please_check_client_version”, kunt u dit probleem
oplossen door nieuwe software te installeren:
• Ga naar https://www.epo.org/applying/online-services/online-filing/national/nl.html.
• Download en installeer de update (to RVO validation plugin with country name change for North
Macedonia, minor technical corrections and fixes).

MyPage
Octrooicentrum Nederland gebruikt voor digitale communicatie met de klant de webmodule MyPage.
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, en
het inzien van de eigen portfolio en eigen niet publieke taksen (deze functionaliteit is alleen
beschikbaar voor maximaal 1 smartcard per kantoor).

Octrooicentrum Nederland heeft de afgelopen periode gewerkt aan een uitbreiding van de functionaliteiten
in MyPage. De belangrijkste aanpassingen:
•
Door uitbreiding van de autorisaties krijgen meerdere medewerkers van een organisatie toegang
tot MyPage. Het beheer van rechten van medewerkers wordt uitgevoerd door de hoofdgebruiker
van het kantoor, en
•
door Octrooicentrum Nederland verzonden brieven en rapporten kunnen via de portfolio-functie
direct worden ingezien en geprint.
In september zijn bovenstaande functionaliteiten van MyPage getest. Het resultaat van de testen was niet
goed genoeg om de nieuwe versie van MyPage in productie te nemen. De geconstateerde tekortkomingen
kunnen helaas niet op korte termijn verholpen worden.
In december 2019 inventariseert Octrooicentrum Nederland in samenwerking met haar klanten en de
leverancier European Dynamics opnieuw de aanvullende wensen voor MyPage. Octrooicentrum Nederland
streeft ernaar de vernieuwde versie in de zomer van 2020 in gebruik te nemen.
Wilt u 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.

Depotrekening
Wanneer een herstelprocedure wordt opgestart, krijgen alle tot dan verschuldigde taksen (jaartaksen,
verhoging en/of validatietaksen) de status ‘reserved’.
Deze bedragen worden na het honoreren van het herstelverzoek geboekt op het betreffende octrooi.
Na afwijzing van het herstelverzoek worden deze bedragen teruggeboekt.

Voorrangsbewijs plaatsen in DAS-database
3 van 5

Een verzoek om een voorrangsbewijs in de DAS-database te plaatsen kunt u indienen per post, Online
Filing en per e-mail. Onderstaande informatie dient u in uw verzoek op te nemen:
•
•

de bevestiging dat de taks van € 9,- mag worden afgeschreven van de depotrekening. Vermeld
hierbij ook het depotnummer, en
het e-mailadres waar de DAS-code naar gestuurd kan worden. Octrooicentrum Nederland maakt
voor deze verzending geen gebruik van een eerder opgegeven (algemeen) e-mailadres.

Verbeterproject EP
Octrooicentrum Nederland is gestart met verbetering van het Europese validatieproces. Met behulp van de
Lean Six Sigma methodiek, waarin continue verbetering centraal staat, wordt ernaar gestreefd om de
doorlooptijd voor het verwerken van een vertaling te verkorten. Wordt vervolgd.

Databank Octrooilicenties
De databank Octrooilicenties is in 2014 als open data applicatie ontwikkeld. Recent is besloten om deze
databank niet meer online beschikbaar te stellen. Octrooiaanvragers en octrooihouders kunnen nog steeds
aangeven of zij hun octrooi willen aanbieden voor licenties. Deze informatie zal straks alleen gedeeld
worden met onze collega’s van het Enterprise Europe Network (EEN) van RVO.nl. EEN richt zich op
maatwerk-matchmaking in meer dan 60 landen.
De aanvraagformulieren voor het doorgeven van (wijzigingen in) licentiebereidheid zullen hierop worden
aangepast. De brieven over licentiebereidheid (L183 t/m L186) worden ook aangepast.

Periodiek Administratief Overleg (PAO)
Op donderdag 23 januari 2020 om 13:30 uur is er weer een PAO bij Octrooicentrum Nederland. De
hoofdthema’s zijn:
- MyPage – stand van zaken;
- het elektronisch indienen van octrooipost per kantoor (Association).
Octrooibureaus zijn van harte uitgenodigd om aan te schuiven. U kunt zich hiervoor aanmelden bij Lydia
de Vlieger (Lydia.devlieger@rvo.nl).

Masterclass Platform Formalities Officers
Op dinsdag 28 januari 2020 organiseert het Platform Formalities Officers een masterclass.
Octrooicentrum Nederland verzorgt de presentaties.
De onderwerpen die deze dag aan bod komen zijn:
• procedure Aanvullend Beschermingscertificaat (ABC);
• MyPage - stand van zaken, en
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• indieningsmogelijkheden aanvragen en verzoeken.

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.
Aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief?
Stuur uw verzoek naar de Publieksvoorlichting van Octrooicentrum Nederland per e-mail:
octrooicentrum@rvo.nl.

Disclaimer
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht
te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband
houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
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