INLICHTINGEN OVER EUROPESE OCTROOIEN GELDIG VOOR NEDERLAND
1.

2.

3.

Het octrooi

6.

Taksen

Een Europees octrooi is volgens de Rijksoctrooiwet 1995 (ROW
1995) een octrooi dat door het Europees Octrooibureau (EOB)
onder het Europees Octrooiverdrag is verleend en dat geldt in
Nederland. De verleningsdatum is die waarop de verlening is
gepubliceerd in het door het EOB uitgegeven ‘European Patent
Bulletin’. De rechtsgevolgen en het toepasselijk recht van een
Europees octrooi zijn gelijk aan die van een door Octrooicentrum
Nederland onder de ROW 1995 verleend octrooi.

6.1.

Voor een octrooi moet elk jaar een bedrag (taks) aan
Octrooicentrum Nederland worden betaald. De eerste keer is aan
het begin van het vierde jaar na indiening van de aanvraag. Het
bedrag moet jaarlijks zijn betaald op de laatste dag van de
maand waarin de aanvraag is ingediend. Let op: gaat het om een
afgesplitst octrooi, dan moet jaarlijks worden betaald op de
laatste dag van de maand waarin de oorspronkelijke aanvraag is
ingediend.

De vertaling

Na de vervaldag kan nog gedurende zes maanden worden

Binnen drie maanden na de verleningsdatum van het Europees
octrooi moet Octrooicentrum Nederland:
- een Nederlandse vertaling van de conclusies,
- bij verlening in het Duits of Frans: een Engelse of Nederlandse
vertaling van de beschrijving, en
- 25 euro
hebben ontvangen. Als binnen de termijn aan één van deze
eisen niet is voldaan, zal het octrooi niet in Nederland van kracht
worden.

betaald met een verhoging van 50%. Alleen in het geval dat de
eerst verschuldigde jaartaks zou moeten worden betaald binnen
twee maanden na verleningsdatum kan zonder verhoging worden
betaald tot en met de laatste dag van die twee maanden. Daarna
kan nog vier maanden met verhoging worden betaald.

Oppositie

Als niet op tijd wordt betaald, vervalt het octrooi.

6.2.

Gedurende 9 maanden na de verleningsdatum kunnen derden
bij het EOB de geldigheid van het octrooi aanvechten. Een
oppositieprocedure kan leiden tot herroeping, bevestiging of
wijziging van het octrooi. In het laatste geval moet weer voldaan
worden aan het hierboven onder punt 2. genoemde; als
verleningsdatum geldt dan de publicatie van het gewijzigde
octrooi.

4.

5.

Overzicht jaartaksen
Jaar

Taks
(euro)

Toeslag (euro)

1 t/m 3

0

0

het 4e jaar

40

20

het 5e jaar

100

50

het 6e jaar

160

80

het 7e jaar

220

110

Correspondentie

het 8e jaar

280

140

Octrooicentrum Nederland stuurt alle correspondentie naar het
adres dat wij nu van u hebben, dan wel naar de door u
aangewezen octrooigemachtigde of advocaat. Deze laatsten
moeten dan wel ingeschreven zijn in Nederland

het 9e jaar

340

170

het 10e jaar

400

200

het 11e jaar

500

250

het 12e jaar

600

300

Eisen

het 13e jaar

700

350

Deze voorschriften dienen om publicatie en reproductie te
vereenvoudigen en zorgen voor uniformiteit. De hieronder
genoemde eisen zijn gebaseerd op internationale regelgeving;
het niet navolgen van de meeste voorschriften kan ertoe leiden
dat het octrooi niet in Nederland van kracht wordt.
- Alles wordt ingediend in enkelvoud.
- Elk onderdeel begint op een nieuwe bladzijde.
- Elke bladzijde is eenzijdig bedrukt en is buigzaam, sterk, wit,
glad, niet glanzend, duurzaam, ongekreukt en ongescheurd A4papier.

het 14e jaar

800

400

het 15e jaar

900

450

het 16e jaar

1.000

500

het 17e jaar

1.100

550

het 18e jaar

1.200

600

het 19e jaar

1.300

650

- De boven-, rechter- en benedenmarge van elke bladzijde zijn 2
cm en linkermarge is 2,5 cm. Elke marge heeft onbeschreven
randen.
- De tekst is met donkere onuitwisbare inkt getypt of gedrukt met
1,5 regelafstand.
- De tekst is vrij van correcties, aanpassingen en
handgeschreven woorden en bevat buiten de tekst alleen
natuurwetenschappelijke, wiskundige of technische formules en
tekens.
- Elke vijfde regel van elk blad is genummerd.
- De bladen van de beschrijving en de conclusies zijn
doorlopend genummerd met Arabische nummers.
- Elk blad is voorzien van het EP-octrooinummer.

7.

8.

het 20e jaar
1.400
700
Maximale duur
Het octrooi is maximaal 20 jaar na de indieningsdatum geldig.
Wanneer het octrooi een afsplitsing is, is dit 20 jaar na de
indieningsdatum van de oorspronkelijke aanvraag
Betalingen en informatie
Betalingen kunnen gedaan worden door het bedrag over te
maken op NG Bank rekeningnummer NL41INGB0705001296.
BIC/Swift: INGBNL2A

Algemene informatie over Europese octrooien: 088 042 66 60

