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Nieuwsbrief Octrooiregistratie 
Jaargang 2020, nummer 2, 30 juni 2020     
 

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

1e Nieuwsbrief MyPage 
 

 

 

Nieuwe versie MyPage 
 

Octrooicentrum Nederland voert vanaf 13 juli gefaseerd een aantal belangrijke aanpassingen door 

in MyPage. In samenwerking met octrooibureaus en de softwareleverancier hebben wij in 2019 

een lijst met verbeteringen van MyPage opgesteld. De belangrijkste verbeteringen zijn verwerkt in 

de nieuwste versie van MyPage. In deze nieuwsbrief leest u wat er verandert, wat dit voor u 

betekent en wat de planning is.  

 

 

 

Belangrijkste wijzigingen fase 1  
 

Digitale mailbox 

Alle correspondentie die Octrooicentrum Nederland verstuurt, komt binnen in de Inbox. Deze 

mailbox is toegankelijk voor gebruikers met de juiste rechten. Gebruikers kunnen verschillende 

mailboxen aanmaken, bijvoorbeeld voor archivering van ingekomen correspondentie. 

 

Taksen 

Het wordt mogelijk om een maximum van 50 taksen tegelijk te selecteren en deze in 1 

betaalopdracht te betalen vanaf uw lopende rekening.  

 

Overige wijzigingen fase 1 

• In de portfolio kunt u filteren op openstaande correspondentie en/of openstaande taksen. 

• Gebruikers kunnen per poststuk aangeven of dit stuk al in het eigen systeem gezet is. 

• De vinkjes die aangeven of er openstaande post of verschuldigde taksen zijn, zijn 

intuïtiever geworden.  

• Correspondentie van Octrooicentrum Nederland wordt iedere ochtend in één keer in de 

‘received correspondence’ van MyPage geplaatst. 

• Iedere ochtend wordt een mail verzonden met een overzicht van nieuwe correspondentie.  

• De omschrijving van een gedownloade brief is duidelijker 

(ApplicationNumber_LetterType_FileReference). 

 

 

 

Belangrijkste wijzigingen fase 2  
 

Toekennen van rechten 

De belangrijkste wijziging in fase 2 – naar verwachting in september 2020 – is het toekennen van 

rechten. In de huidige versie van MyPage is het portfolio slechts in te zien via 1 kaart per kantoor. 

In de verbeterde versie kan de hoofdgebruiker via de nieuwe ‘User Management tool’ zelf rechten 

delegeren aan andere kaarthouders. De secundaire gebruikers krijgen deze rechten op hun eigen 

smartcard. Hiervoor moet er 1 smartcard per portfolio of lopende rekening bij Octrooicentrum 

Nederland geregistreerd worden. De hoofdgebruiker kan gebruikersprofielen aanmaken en 

toewijzen.  
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Overige wijzigingen fase 2 

• De verwerkingsverslagen van de betalingen van taksen zijn zichtbaar voor alle 

geautoriseerde MyPage-gebruikers die aan een account zijn verbonden. 

• Het is mogelijk alle cases in één keer toe te wijzen aan een secundaire gebruiker. Deze 

gebruiker krijgt direct alle nieuwe cases van het kantoor aan zijn portfolio toegevoegd. 

 

 

 

Wat betekent dit voor u? 
 

Om het portfolio voor meerdere kaarthouders beschikbaar te kunnen stellen, moet ieder kantoor of 

iedere (particuliere) MyPage-gebruiker een nieuw verzoek tot registratie van de hoofdkaart 

indienen bij Octrooicentrum Nederland. U heeft hiervoor van ons in juni per (aangetekende) post 

een registratieformulier ontvangen. Wij verzoeken u om dit formulier vóór maandag 13 juli 

2020 ondertekend aan ons te retourneren. De aangemelde smartcard krijgt vervolgens van ons 

toegang tot MyPage.  

 

Heeft u het formulier niet ontvangen? Neem dan contact met ons op via MyPage@rvo.nl.  

 

 

 

Communicatie 
Op 13 juli ontvangt u van Octrooicentrum Nederland een e-mail met instructies over het gebruik 

van MyPage. In augustus  brengen wij nog een laatste nieuwsbrief met inhoudelijke informatie uit.  

 

 

 

Contact 
Heeft u vragen over deze nieuwsbrief? Stuur dan een mail naar MyPage@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.  
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