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17 landen waar het 

unitair octrooi en UPC 

starten: 

België, Bulgarije, 

Denemarken, 

Duitsland, Estland, 

Finland, Frankrijk, 

Italië, Letland, 

Litouwen Luxemburg, 

Malta, Nederland, 

Oostenrijk, Portugal, 

Slovenië, Zweden. 

10 EU-landen doen 

(nog) niet mee: 

Cyprus, Hongarije, 

Griekenland, Ierland, 

Kroatië, Polen, 

Roemenië, Slowakije, 

Spanje, Tsjechië. 

 
 

Met een unitair octrooi krijgt u in 1 keer bescherming in 17 Europese landen. Dit 

is een nieuwe keuzemogelijkheid naast het bestaande Europese octrooi. 
 

 
Tot 1 juni 2023 kunt u na de Europese verlening alleen per land kiezen of u daar octrooi wilt. Vanaf 

1 juni 2023 krijgt u een extra keuze, namelijk het unitair octrooi. Hiermee wordt uw octrooi in 1 
keer van kracht in alle 17 landen die het verdrag daarvoor al goedgekeurd hebben. Zie figuur 1. 

 

 

 
 

Figuur 1: Landen die starten met het unitair octrooi en Unified Patent Court vanaf 1 juni 2023. 

 

 

 

Unitair octrooi 



2  

Keuze: Europees octrooi of unitair octrooi? 
Vóór de komst van het unitair octrooi kon u al een Europees octrooi krijgen. Na verlening van 
het Europese octrooi moest u kiezen in welke landen uw octrooi van kracht zou worden. 
Vanaf 1 juni 2023 kunt u ook een unitair octrooi kiezen voor 17 Europese landen. 

 
Wat anders is bij het bestaande Europese octrooi dan bij het nieuwe unitair octrooi, is dat u na 

verlening alsnog moet kiezen in welke individuele Europese landen uw octrooi geldig wordt. Nadat 

het Europese octrooi is verleend, gaat u dus de zogeheten nationale fase in. Als u voor meerdere 

landen kiest, lopen de procedures dan apart naast elkaar (parallel). In elk gekozen land geeft het 

Europees octrooi nagenoeg dezelfde rechten als een nationaal octrooi in dat land. Voor veel landen 

moet u eerst een vertaling inleveren in de nationale taal. U betaalt ook per land 

instandhoudingstaksen. In figuur 2 ziet u een schema van de verlening van een Europees octrooi, 

gevolgd door de nationale fase. 

 

Figuur 2: De 

verlening van 

een Europees 

octrooi, 

gevolgd door 

aparte 

procedures 

per land. 

 

 
 
 
Het unitair octrooi is dus een nieuwe optie naast het bestaande Europese octrooi. Na verlening 
van het Europese octrooi kunt u kiezen voor: 
- een Europees octrooi met gekozen landen, of 

- een unitair octrooi voor 17 landen. 

Voor landen die (nog) niet aangesloten zijn bij het unitair octrooi blijft de huidige situatie 
onveranderd. Bedenk daarom of uw unitair octrooi aangevuld moet worden met nationale 
registraties voor landen die niet meedoen, zoals Spanje of het Verenigd Koninkrijk. Zie figuur 3 

voor een schema van de octrooiprocedures. 

 
Figuur 3: De 

verlening van een 

Europees octrooi, 

gevolgd door een 

unitair octrooi en 

parallelle octrooien in 

landen die (nog) niet 

aangesloten zijn bij 

het unitair octrooi. 
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Kosten unitair octrooi 
Wat is voordeliger wat betreft de taksen: een unitair octrooi of nationale octrooien? Dit is 
sterk afhankelijk van de landen waar u octrooi voor wilt. 

 
Het unitair octrooi kan financieel aantrekkelijk zijn wanneer u bescherming aanvraagt in minstens 
5 Europese landen. 

 

Jaartaksen 
Voor een unitair octrooi betaalt u één jaarlijkse instandhoudingstaks (jaartaks) aan het 
Europees Octrooibureau. Deze start bij € 35 voor het tweede jaar en loopt op tot € 4.855 voor het 
twintigste jaar. U betaalt geen aparte taksen meer voor de deelnemende landen. De kosten staan 
ook op de website van het Europees Octrooibureau. 

 

Figuur 4 toont de totale jaartaksen voor het unitair octrooi afhankelijk van de looptijd. 

Bijvoorbeeld: de totale jaartaksen voor het 1e tot en met het 13e jaar zijn bij elkaar opgeteld circa 

€10.000. Ter vergelijking toont figuur 4 ook de totale jaartaksen voor nationale octrooien voor 2 
landen (Nederland en Duitsland), 4 landen (Nederland, Duitsland, Frankrijk en Italië) en 6 landen 
(Nederland, Duitsland, Frankrijk, Italië, Zweden en België). U ziet dat de jaartaks voor het unitair 
octrooi vrijwel gelijk is aan de gezamenlijke jaartaksen voor 4 belangrijke octrooilanden. Een tabel 
met jaartaksen kunt u vinden op epo.org/unitary. 

 

Figuur 4: Een 
overzicht van 
de totale 
jaartaksen 

voor het 
unitair octrooi 
naast die voor 
nationale 
octrooien in 2, 

4 en 6 landen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als u in een (standaard) verklaring bij het Europees Octrooibureau aangeeft dat u bereid 
bent om licenties te verlenen, krijgt u 15% korting op de jaartaksen. Let op: u moet dan 
een niet-exclusieve licentie geven aan iedere partij die u hiervoor een redelijke vergoeding betaalt. 

 
 

Kostenvergelijking 
Als u de totale kosten van een unitair octrooi vergelijkt met die van een Europees octrooi, moet u 
niet alleen rekening houden met de taksen. Ook de kosten voor het krijgen en instandhouden van 

een Europees octrooi kunnen aanzienlijk zijn. Bijvoorbeeld de publicatietaksen bij de verschillende 
nationale octrooibureaus. Of de kosten die commerciële dienstverleners in rekening brengen. Ook 
de vertaalkosten verschillen: voor een unitair octrooi is maar 1 vertaling van uw octrooi nodig. 

https://www.epo.org/law-practice/unitary/unitary-patent/cost.html
https://www.epo.org/law-practice/unitary/unitary-patent/cost.html
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1 vertaling 
Na verlening van een Europese octrooiaanvraag hoeft u maar 1 vertaling van uw octrooi aan te 
leveren. Dat geeft een aanzienlijke besparing in vertaalkosten. Is uw Europese octrooi in het 
Engels verleend, dan moet er daarnaast één complete vertaling zijn in een andere Europese taal. 
Hiervoor kunt u bijvoorbeeld Nederlands kiezen. Voor de vertaalkosten kan het mkb 
(bedrijven met minder dan 250 personen en maximaal € 50 miljoen jaaromzet) een 
compensatie van € 500 aanvragen. 

 

 

Unified Patent Court (UPC) 
Over inbreuk of nietigheid van het unitair octrooi kunt u alleen bij het Unified Patent Court 
(UPC) procederen. Het UPC is een nieuwe octrooirechtbank van 17 Europese landen (dezelfde 17 

landen die ook zijn aangesloten bij het unitair octrooi, zoals aangegeven in figuur 1). Nationale 
rechters zijn niet bevoegd. Een uitspraak van het UPC geldt in alle 17 aangesloten landen, maar 
procederen bij het UPC kan behoorlijk duur zijn. Zie voor meer informatie www.rvo.nl/upc. 

 

 

 

KEUZE BIJ EUROPESE OCTROOIAANVRAGEN 

 
Kies na verlening vanaf 1 juni 2023: 

- een Europees octrooi met gekozen landen, óf 

- een unitair octrooi voor 17 landen. 
 

http://www.rvo.nl/upc


5  

 

 

Het unitair octrooi in het kort 

Wat is het unitair 
octrooi 

Het unitair octrooi is een enkel octrooi dat geldig is in 17 
Europese landen. Een unitair octrooi kunt u alleen in zijn geheel 
krijgen of laten vervallen voor alle aangesloten landen. 

Wanneer loont een 
unitair octrooi 

Vanaf een Europese landenkeus met 5 landen kan het unitair 
octrooi financieel een interessante optie zijn. Er is 1 procedure voor 
17 Europese landen, 1 vertaling en 1 jaarlijkse taks. En dat levert 
besparing en vereenvoudiging op. 

Wanneer start het Het unitair octrooi start bijna zeker 1 juni 2023. 

Hoe vraagt u het aan Na verlening van uw Europese octrooi kunt u kiezen voor het 
unitair octrooi. Het is een nieuwe keuzemogelijkheid naast het 
bestaande Europese octrooi. 

Wat zijn de taksen Voor een unitair octrooi betaalt u jaarlijks een instandhoudingstaks. 

Deze start bij € 35 voor het 2e jaar en loopt op tot € 4.855 voor het 
20e jaar. 

Welke vertalingen zijn 
nodig 

Na verlening van een Europese octrooiaanvraag hoeft u maar 1 
vertaling van uw octrooi aan te leveren in een taal van de EU. 

Bij welke rechtbank 
kunt u terecht 

Over inbreuk of nietigheid van het unitair octrooi kunt u alleen bij 
het Unified Patent Court (UPC) procederen. Nationale rechters 
zijn niet bevoegd. Een uitspraak van het UPC geldt in alle 17 
aangesloten landen. 

 
 

 
Meer informatie 

Organisatie Welke informatie Contact 

Octrooicentrum 

Nederland, Rijksdienst 
voor Ondernemend 
Nederland 

Gratis en onafhankelijke voorlichting 

over octrooien, waaronder het unitair 
octrooi en UPC. 
Hulp bij zoeken in octrooidatabanken. 

www.rvo.nl/octrooi-europa 

088 042 6660 
octrooicentrum@rvo.nl 

Octrooigemachtigden 
(commerciële partijen) 

Het schrijven, indienen en handhaven 
van octrooien. 
Hulp bij uw keuze ‘opt out’ bij UPC. 
Keuze tussen het unitair octrooi of 
Europees octrooi. 

www.octrooigemachtigde.nl 
of neem contact op met uw 
octrooigemachtigde 

Europees Octrooibureau Europese octrooien en het unitair 
octrooi (Engelse website). 

epo.org/unitary 

Unified Patent Court Procederen bij de nieuwe 
gemeenschappelijke octrooirechtbank 
(Engelse website). 

unified-patent-court.org 

 
 
 

Dit is een publicatie van: 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

Prinses Beatrixlaan 2 | 2595 AL Den Haag 

Postbus 93144 | 2509 AC Den Haag 

T +31 (0) 88 042 42 42 

Contact 

www.rvo.nl 
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