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Nieuwsbrief Octrooiregistratie 
Jaargang 2020, nummer 1, 11 juni 2020     

 

Deze nieuwsbrief is een service van Octrooicentrum Nederland, onderdeel van Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland (RVO). 

 

 

COVID-19-maatregelen Octrooicentrum Nederland  
 

Raadpleeg de website van RVO voor de actuele stand van zaken. Wij werken alle informatie en 
wijzigingen continu bij. 
 

 

Tijdelijke rijkswet voorziening Rijksoctrooiwet 1995 COVID-19 
 

De maatregelen die wereldwijd zijn getroffen om de uitbraak en de verspreiding van COVID-19 te 

bestrijden, heeft voor de hele maatschappij grote, ingrijpende gevolgen. Ook voor ondernemers 

met octrooien of met lopende octrooiaanvragen. Veel werkprocessen komen onder druk te staan, 

waardoor het problematisch kan worden om de termijnen uit of krachtens de Rijksoctrooiwet 1995 

(Row 1995) te halen. Het missen van een termijn is vaak fataal doordat het betreffende 

octrooirecht tenietgaat.  

Daartoe wordt voorgesteld de verschuldigde toeslag bij te late betalingen van 

instandhoudingstaksen op nihil te stellen en een bevoegdheid te creëren voor de directeur van 

Octrooicentrum Nederland om bij of krachtens de Row 1995 gestelde termijnen voor een bepaalde 

duur op te schorten. De bevoegdheid is bedoeld voor termijnen die knellend zijn. Een besluit tot 

opschorting zal algemene strekking hebben. De Row 1995 kent ook termijnen waar 

Octrooicentrum Nederland zelf aan moet voldoen. Indien deze termijnen voor Octrooicentrum 

Nederland knellend zijn, kan dat vooralsnog opgelost worden met de mogelijkheden die artikel 

4:15, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht biedt. 

Deze tijdelijke voorzieningen zijn ook van toepassing op Curaçao en Sint Maarten. Met deze landen 

heeft afstemming plaatsgevonden. 

 

Met het advies van de Raad van State is de tekst van het wetsvoorstel openbaar geworden. Op 20 

mei 2020 is het wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer die diverse vragen heeft gesteld, 

waarmee nu de schriftelijke behandeling van het wetsvoorstel loopt.  

 

Kamerstukken 

TK 2019/20,35 449, nr.1 

TK 2019/20,35 449, nr.2 

TK 2019/20,35 449, nr.3  

TK 2019/20,35 449, nr.4 

 

 

Octrooicentrum Nederland als PCT Receiving Office  
 
Het WIPO heeft een verklaring uitgegeven hoe om te gaan met COVID-19-situaties waar deze van 

invloed zijn op het PCT-aanvraagproces. Deze verklaring kent 2 belangrijke onderdelen:  
1. Het WIPO kwalificeert de corona-pandemie tot een van de omstandigheden van force 

majeure volgens Regel 82quater. Dit betekent dat het missen van een termijn ten gevolge 
van corona verschoonbaar is. Binnen 6 maanden na verloop van de termijn moet dit 
aangevoerd worden bij het relevante kantoor of autoriteit.  

2. Nationale bureaus in de hoedanigheid van ontvangend kantoor (Receiving Office) worden 

opgeroepen om tot 31 mei 2020 geen termijnen te stellen die tot gevolg kunnen hebben 
dat de aanvraag niet in behandeling wordt genomen.  

 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/innovatief-ondernemen/octrooien-ofwel-patenten/coronavirus-en-octrooien
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35449-1.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35449-2-n1.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35449-3.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35449-4.html
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Octrooicentrum Nederland volgt in beide bovengenoemde onderdelen de lijn van het WIPO.  

Op de website van het WIPO staat de verklaring.  

 

 

Databank Octrooilicenties  

 

Met ingang van 1 maart 2020 is de pagina www.octrooilicenties.nl niet meer te benaderen. De 

mogelijkheid die Octrooicentrum Nederland biedt aan octrooiaanvragers om bij indiening van hun 

aanvraag ook een licentiebereidheidverklaring in te schrijven, blijft wél bestaan. De verklaring 

wordt nu alleen gedeeld met het Enterprise Europe Network (EEN) van RVO. EEN zet de ‘match 

making’ faciliteit voor deze categorie octrooiaanvragers - en hun ter licentie aangeboden 

technologie - onverminderd voort. Bekijk de website van EEN over internationaal ondernemen. 

 

De formulieren voor het doorgeven van (wijzigingen in) licentiebereidheid zijn aangepast aan de 

nieuwe situatie. Dat geldt ook voor de uitgaande brieven over licentiebereidheid (L283 t/m L288).  

 

 

Periodiek Administratief Overleg 

 

Onder leiding van Octrooicentrum Nederland was er op donderdag 23 januari 2020 een 

bijeenkomst van het Periodiek Administratief Overleg (PAO). PAO is voor Octrooicentrum 

Nederland belangrijk als platform om ontwikkelingen en eventuele knelpunten direct met de klant 

te bespreken. Tegelijkertijd biedt het PAO voor deze klanten van Octrooicentrum Nederland de 

gelegenheid om feedback te geven en om ook zelf (nieuwe) ontwikkelingen te delen.  

Er waren 22 deelnemers (met name octrooigemachtigden, hoofden van de administratie van 

gemachtigdenkantoren en formalities officers) die 11 verschillende kantoren vertegenwoordigden.  

 

De agenda was goed gevuld met onder meer:  

- een update over de uitbreiding van de functionaliteiten in MyPage;  

- een korte presentatie over het gebruik van Digital Acces Service (DAS) van het WIPO; 

- een presentatie door Octrooicentrum Nederland naar aanleiding van het eerdere verzoek 

van een octrooigemachtigdenkantoor om het bij Octrooicentrum Nederland mogelijk te 

maken om het kantoor als zodanig op te geven als octrooigemachtigde. Het is echter 

duidelijk dat onder Nederlands octrooirecht alleen natuurlijke personen kunnen optreden 

als bevoegde gemachtigden. Bij het Europees Octrooibureau, dat in principe dezelfde 

regeling kent, is daarnaast EPC Rule 152(11) EPC van belang: "The authorization of an 

association of representatives shall be deemed to be an authorization of any 

representative who can provide evidence that he practices within that association”. 

Duitsland kent eenzelfde regeling, zie § 13(2) DPMA-Verordnung. Octrooicentrum 

Nederland zal bezien of een vergelijkbare regeling in de toekomst ook zou kunnen worden 

opgenomen in het Uitvoeringsbesluit bij de Rijksoctrooiwet 1995.   

 

U kunt zich aanmelden voor het PAO door een e-mail te sturen aan Lydia de Vlieger: 

lydia.devlieger@rvo.nl.  

 

 

BPP - Release 1.12  
 

Deze release is op 5 maart 2020 geïmplementeerd en heeft onder meer tot gevolg dat brieven 

voortaan automatisch worden voorzien van een logo. Verder worden in het Octrooiregister en in 

MyPage brieven (die op of na 5 maart 2020 zijn aangemaakt) ook getoond met een Rijkslogo. 

Daarnaast worden de hieronder opgesomde brieven voortaan voorzien van een geautomatiseerde 

handtekening van de behandelaar. 

 

- Onderzoek naar de stand van de techniek niet uitvoerbaar (L030)*  

- Beschikking op bezwaar inzake octrooi(aanvraag) (L073)*  

https://www.wipo.int/pct/en/news/2020/news_0009.html
https://www.enterpriseeuropenetwork.nl/cms/
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/d/r152.html
http://www.gesetze-im-internet.de/dpmav_2004/__13.html
mailto:lydia.devlieger@rvo.nl


nwsbrf ORE_NL juni 2020 Pagina 3 

 

- Beschikking weigering verzoek gratis onderzoek (L076-1, L076-2, L076-3, L076-4)*  

- Beschikking ex artikel 23 Rijksoctrooiwet 1995 inzake NL octrooi (L125)*  

- Verweerschrift (art. 6:23 jº artikel 6:7 Awb) (L159)* 

- Aanvraag  Aanvullend Beschermingscertificaat (L173, L193)*  

- Beschikking inzake Aanvullend Beschermingscertificaat  (L504A, L504B, L527A)*  

- Beschikking inzake verlenging duur Aanvullend Beschermingscertificaat (L504C, L527B)*  

- Bezwaarschrift (L522)*  

- Correspondentie inzake verzoekschrift volgens artikel 23 Row 1995 tot herstel in de vorige 

toestand voor (Europees) NL octrooi (L124)* 

 

* Dit is een interne Octrooicentrum Nederland-briefcode. Deze code is onderdeel van de referentie 

die vermeld is op de brief. 

 

 

BPP - Vooruitblik release 1.13  
 

De afgelopen periode heeft Octrooicentrum Nederland, in samenwerking met verschillende 

octrooigemachtigdenkantoren een lijst van mogelijke verbeteringen met betrekking tot MyPage 

opgesteld. De belangrijkste wijzigingen – bijvoorbeeld een module om de octrooiportfolio 

beschikbaar te stellen aan meerdere personen binnen één kantoor – zijn naar verwachting in de 

tweede helft van 2020 geïmplementeerd. De huidige functionaliteit, waarbij het slechts met één  

kaart per kantoor mogelijk is om het portfolio in te zien, zal worden uitgebreid met een nieuwe 

functionaliteit waarmee de hoofdgebruiker rechten aan andere kaarthouders binnen het kantoor 

kan delegeren. Na de implementatie van release 1.13 is het voor alle geautoriseerde gebruikers 

mogelijk om de door Octrooicentrum Nederland gestuurde correspondentie (waaronder 

nieuwheidsrapporten en vormgebreken brieven) digitaal in te zien. Ook komen 

verwerkingsverslagen van in MyPage aangeboden betalingen beschikbaar voor gebruikers die aan 

hetzelfde depot gekoppeld zijn. 

 

 

Nadere uitleg inzake het WIPO Digital Access Service (DAS)  
 

Octrooicentrum Nederland kan sinds 1 juni 2018 op verzoek van de octrooiaanvrager of 

gemachtigde voorrangsbewijzen in de DAS-database (Digital Access Service) bij het WIPO 

plaatsen. Het voorrangsbewijs kan vervolgens worden opgevraagd met behulp van de door het 

WIPO geleverde DAS-code.  

 

Een verzoek om een voorrangsbewijs in de DAS-database te plaatsen, kunt u bij Octrooicentrum 

Nederland indienen per post, Online Filing en per e-mail. Onderstaande informatie moet u in uw 

verzoek opnemen:  

 

1. de bevestiging dat de taks van € 9,- mag worden afgeschreven van de depotrekening. Vermeld 

hierbij ook het depotnummer;  

2. het e-mailadres waar de DAS-code naar gestuurd kan worden.  

 

Octrooicentrum Nederland maakt voor deze verzending géén gebruik van een eerder opgegeven 

(algemeen) e-mailadres.  

 

Nadat men een DAS-code heeft ontvangen behorende bij een octrooiaanvraag, kan men op de 

website van het WIPO controleren of de gegevens behorende bij die aanvraag correct zijn. Via 

deze pagina kan men aan de hand van het aanvraagnummer en de geleverde DAS-code het DAS-

certificaat bekijken. Op de website van het WIPO leest u meer over de Digital Access Service 

(DAS). 

 

Op het certificaat staan de aanvraagdatum en het aanvraagnummer vermeld. Ook wordt de ‘Date 

of availability of document’ vermeld; dit is de datum vanaf wanneer het voorrangsbewijs 

https://www.wipo.int/das/en/
https://www.wipo.int/das/en/
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beschikbaar is voor de offices die onder ‘The following Offices can retrieve this document by using 

the access code:’ vermeld worden.  

 

Indien men een DAS-code heeft aangevraagd bij Octrooicentrum Nederland en het niet mogelijk is 

met deze code en het aanvraagnummer het certificaat op te vragen, dan is het verstandig om via 

e-mail contact op te nemen met Team Beheer: teambeheer@rvo.nl. 
 

 

PCT Taksen betalen via MyPage  
 

Het is inmiddels mogelijk om bij PCT-aanvragen alle verschuldigde taksen via MyPage te betalen. 

Vanaf het moment dat Octrooicentrum Nederland de ontvangstbevestiging (met briefkenmerk: 

PCT/RO/101) verzendt, zijn alle taksen inclusief de taks voor het voorrangsbewijs betaalbaar via 

MyPage. Voor MyPage-gebruikers die de beschikking hebben over een portfolio, verschijnen de 

taksen in hun overzicht met openstaande taksen. 

 

 

PCT-aanvragen indienen in puur zwart/wit  
 

Het WIPO doet het dringende verzoek om PCT-aanvragen in te dienen in puur zwart/wit.  

Vanwege het internationale karakter van de PCT-aanvragen moeten de stukken in een vorm 

worden aangeleverd die door alle landen die bij de PCT zijn aangesloten, goed te verwerken is. 

Aanvragen die via Octrooicentrum Nederland aangeboden worden, zullen door het WIPO 

geconverteerd worden. Om bij deze conversie geen al te groot kwaliteitsverlies te krijgen, moeten 

aanvragen aan Annex F voldoen.  

Om stukken te valideren voor deze ingestuurd worden, biedt het WIPO een speciale tool aan. 

Twijfelt u over de kwaliteit van de stukken na de conversie dan kunt u via ePCT de geconverteerde 

stukken bekijken. 

 

 

Hoe uw EPO-Smartcard te registreren   
 

Octrooicentrum Nederland krijgt regelmatig vragen over het registreren van een nieuwe smartcard 
of een vervangende smartcard voor het gebruik van Online filing en/of MyPage. Om de 
Nederlandse Online filing-formulieren en MyPage te kunnen (blijven) gebruiken, moet u uw nieuwe 

of vervangende EPO-smartcard registreren bij Octrooicentrum Nederland.  
 
Aanmelden voor gebruik van eOLF  
U registreert de nieuwe of vervangende smartcard als volgt:  
- plaats de smartcard in de smartcardhouder die aan uw pc is gekoppeld;  
- controleer of de smartcard zichtbaar is in de browser die u heeft gekozen;  

- ga naar de volgende link: https://eolf.octrooicentrum.nl/olf/enrol;  
- vul uw gegevens in;  
- klik op de knop “Register”.  
 
De smartcard is nu aangemeld bij Octrooicentrum Nederland. U kunt nu elektronisch indienen.  
 
Aanmelden voor gebruik van MyPage 

U registreert de nieuwe of vervangende smartcard als volgt:  

- plaats de smartcard in de smartcardhouder die aan uw pc is gekoppeld;  
- controleer of de smartcard zichtbaar is in de browser die u heeft gekozen;  
- ga naar de portal: http://mijnoctrooi.rvo.nl/bpp-portal/home;  
- klik rechts van het MyPage-blok op “Read more”;  
- klik op “Register your SmartCard” voor het aanmelden van uw nieuwe kaart;  
of  

- klik op “Renew/Replace your Smartcard” voor het vervangen van uw kaart.  
 

mailto:teambeheer@rvo.nl
https://www.wipo.int/pct/en/texts/ai/annex_f.html
https://pct.wipo.int/DocConverter/pages/pdfValidator.xhtml
https://eolf.octrooicentrum.nl/olf/enrol
http://mijnoctrooi.rvo.nl/bpp-portal/home


nwsbrf ORE_NL juni 2020 Pagina 5 

 

De kaart is nu aangemeld bij Octrooicentrum Nederland. U ontvangt bij een eerste aanmelding een 
e-mail met verdere instructies. Heeft u de oude smartcard vervangen door een nieuwe, dan kunt u 

direct inloggen in MyPage.  
 

Kijk op de website van het Europees Octrooibureau voor meer informatie over de aanvraag van 

een smartcard. 

 

 

Huidige werkvoorraden  
 

De maatregelen om het coronavirus te bestrijden, hebben gevolgen voor onze dienstverlening. Alle 

gegevens over onze bereikbaarheid staan op onze speciale webpagina. 
 

Europese vertalingen 

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

 

 

Integratie Nieuwsbrief Octrooiregistratie met het Bijblad voor de Industriële 
Eigendom 
 

De Nieuwsbrief Octrooiregistratie wordt per 31 juli 2020 als apart hoofdstuk geïntegreerd in het 

officiële Bijblad voor de Industriële Eigendom. Eind juni verschijnt de laatste Nieuwsbrief 

Octrooiregistratie. Daarin komen zeer specifieke MyPage-onderwerpen aan de orde.  

Het Bijblad voor de Industriële Eigendom informeert over zowel nationale als ook Europese en 

mondiale ontwikkelingen op het gebied van het octrooirecht. Daarnaast worden in het Bijblad voor 

de Industriële Eigendom ook actuele jurisprudentie, officiële mededelingen over het 

octrooigemachtigdenregister en tentamendata voor de opleiding tot octrooigemachtigden vermeld. 

Het Bijblad voor de Industriële Eigendom is net zoals de Nieuwsbrief Octrooiregistratie een digitale 

uitgave. In tegenstelling tot de nieuwsbrief verschijnt het Bijblad voor de Industriële Eigendom op 

vaste data, te weten op 31 januari, 30 april, 31 juli en 30 oktober. Op 31 juli 2020 ontvangt u 

automatisch het Bijblad voor de Industriële Eigendom. 

 

Wenst u het Bijblad voor de Industriële Eigendom niet te ontvangen? Stuur dan een e-mail aan 

Lydia de Vlieger: lydia.devlieger@rvo.nl. 

 

 

 

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.  

https://www.epo.org/applying/online-services/security/faq.html
https://www.epo.org/applying/online-services/security/faq.html
https://www.rvo.nl/onderwerpen/innovatief-ondernemen/octrooien-ofwel-patenten/coronavirus-en-octrooien
http://mijnoctrooi.rvo.nl/fo-eregister-view/
mailto:lydia.devlieger@rvo.nl
mailto:octrooicentrum@rvo.nl
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