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Voorwoord
Met dit jaarbericht delen wij met onze klanten graag de belangrijkste wetenswaardigheden uit 2020. 

Het jaar 2020 stond goeddeels in het teken van de COVID-19-pandemie. We hebben ook in deze periode 
geprobeerd het beste voor onze klanten te bereiken. Dat is gelukt, via een aantal tijdelijke voorzieningen. 
Zo hebben we voorkomen dat te late betaling van instandhoudingstaksen tot verval van octrooien zou 
leiden. Ook hebben we wettelijke termijnen verlengd om onze klanten onder de gegeven omstandig-
heden een adempauze te gunnen. Eind 2020 waren de meeste van deze tijdelijke regelingen nog van 
kracht. 

Dit jaarbericht geeft u een integraal overzicht van de informatie waarover Octrooicentrum Nederland als 
kenniscentrum beschikt. Een kenniscentrum dat een eigen, zichtbaar, vindbaar en toegankelijk loket 
vormt voor zijn klanten, of het nu mkb’ers, start-ups & scale-ups, particulieren, onderwijs- en kennis-
instellingen, overheden of het grootbedrijf betreft!

Ik wens u veel leesplezier.

Derk-Jan de Groot, directeur Octrooicentrum Nederland
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Inleiding
Octrooicentrum Nederland verleent octrooien voor het Nederlandse grondgebied. Een octrooi is een 
exclusief eigendomsrecht op een uitvinding of een technisch product of proces. Daarnaast zijn octrooien 
ook een bron van informatie en inspiratie. Documenten van octrooiaanvragen en octrooien worden 
namelijk gepubliceerd in openbaar toegankelijke octrooidatabanken. Een andere belangrijke taak van 
Octrooicentrum Nederland is voorlichting geven over het octrooisysteem. In dit hoofdstuk vertellen we 
meer over wie we zijn en wat we doen.

1.1 Dit is wat wij doen 
Octrooicentrum Nederland maakt het mogelijk kennis te beschermen met octrooien. Wij vertegen-
woordigen Nederland in internationale netwerken die zich bezighouden met intellectueel eigendom. 
En we helpen het mkb en start-ups bij het gebruik van het octrooistelsel. Verder informeren en inspireren 
we deze ondernemers. Zo kunnen zij een bewuste keuze maken over het benutten van hun intellectueel 
eigendom. Kennis over octrooien:

• verkleint het risico van inbreuk op bestaande en beschermde innovaties;
• voorkomt onnodige verkwisting van R&D-geld;
• vergroot de efficiency en effectiviteit van het innovatieproces;
• draagt bij aan een optimale exploitatie van innovaties.

Hoofdstuk 1 

Wij zijn Octrooicentrum Nederland
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1.2 Dit willen we bereiken 
Wij willen dat het mkb over 10 jaar meer en beter gebruikmaakt van ons goede, goedkope en snelwer-
kende octrooistelsel. Ondernemers zijn zich ervan bewust dat innovatie en intellectueel eigendom (IE) 
onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Ze weten welke organisaties ondersteuning bieden als ze 
vragen hebben. Ondernemers benutten de juiste kennis en hulp en passen IE-bescherming in de praktijk 
toe. Intellectueel eigendom is voor hen geen abstract begrip, maar een toegankelijk middel, dat hoort bij 
innovatie. Door hun innovaties goed te beschermen, dragen ondernemers ook bij aan de versterking van 
de Nederlandse economie.

1.3 Zo werken wij  
Octrooicentrum Nederland is betrouwbaar, klantgericht, gezaghebbend en onafhankelijk. 

Betrouwbaar.
We werken met gevoelige en geheime informatie. Daar gaan we zorgvuldig mee om. 

Klantgericht.
We luisteren naar onze klanten en ondersteunen hen op het juiste moment,  met de juiste kennis over 
intellectueel eigendom. 

Gezaghebbend.
We zijn dé autoriteit in Nederland als het gaat om kennisbescherming.  Van voorlichting en 
octrooiaanvraag tot en met onderzoek en verleend octrooi.  

Onafhankelijk.
We hebben geen commercieel belang bij het geven van voorlichting.  We dienen het algemeen publiek 
belang en zijn daardoor een onafhankelijke gesprekspartner.

1.4 Voor wie werken wij? 
Wij werken voor (toekomstige) technische, innovatieve mkb-ondernemers,  kennisinstellingen en 
IE-professionals, zoals octrooigemachtigden en andere adviseurs.

1.5 Onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
Octrooicentrum Nederland is onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).  
RVO ondersteunt ondernemers en kennisinstellingen bij innovatie. Met subsidies en regelingen, zoals de 
Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO), Enterprise Europe Network (EEN), Horizon 2020 
en het Innovatiekrediet.
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Hoofdstuk 2

Ingediende en verleende octrooien  
in de periode 2015-2020
Inleiding
In dit hoofdstuk analyseren we de octrooien die zijn aangevraagd en verleend in de periode 2015 tot
en met 2020. We kijken daarbij ook naar de verdeling over verschillende technologieën en regio’s,  
en naar aanvragen uit het buitenland. Daarnaast gaan we in op de verzoek- en bezwaarschriften die zijn 
ingediend. Tot slot onderzoeken we hoe we de registratie van octrooien kunnen optimaliseren om
onze dienstverlening verder te verbeteren.

2.1 Ingediende en verleende octrooien in de periode 2015-2020 
In deze paragraaf presenteren we de aantallen octrooiaanvragen en -verleningen die Octrooicentrum 
Nederland onder de Rijksoctrooiwet registreert. Daarnaast geven we cijfers over de Europese octrooiaan-
vragen onder het Europees Octrooiverdrag, waarbij Nederland is aangewezen als land waar het Europees 
octrooi na verlening rechtsgeldig zou moeten zijn, en in hoeveel gevallen daar feitelijk (via ‘validatie’) 
gebruik van wordt gemaakt. In de cijfers zijn niet meegenomen de Europese octrooiaanvragen die alleen 
vanuit Nederland zijn ingediend bij het Europees Octrooibureau of de World Intellectual Property 
Organization (WIPO).

We presenteren de cijfers in deze onderdelen, die we hierna toelichten:

1. ingediende octrooiaanvragen;
2. verleende octrooien;
3. verdeling van verleende octrooien over IPC-klassen;
4. aanvragen uit het buitenland;
5. Europese octrooien die in Nederland gevalideerd zijn;
6. ontvangen vertalingen;
7. regionale verdeling.
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1. Ingediende octrooiaanvragen

Ingediende octrooiaanvragen 2015 t/m 2020

In de afgelopen 5 jaar is het aantal octrooiaanvragen gestegen tot 3.023 in 2020. Daarmee is het aantal 
ingediende octrooiaanvragen in een jaar voor het eerst sinds lange tijd weer boven de 3.000 uitgekomen. 
Dit komt met name door een groei van de aanvragen uit vooral China.

2. Verleende octrooien

Verleende octrooien 2015 t/m 2020

In 2020 hebben we onder de Rijksoctrooiwet 1.911 octrooien verleend, zoals altijd 18 maanden na 
indiening. Dit aantal is bijna gelijk aan het aantal verleningen in 2019 (1.936 aanvragen). Het verschil 
tussen het aantal aanvragen en het aantal verleningen heeft te maken met aanvragen die ingetrokken 
zijn of vervallen zijn doordat de aanvragen niet aan de wettelijke vereisten voldeden. De figuur hierna 
maakt dit inzichtelijk. 

Voor het gedigitaliseerde octrooiverleningsproces gebruiken we het Benelux Patent Platform (BPP):  
een in 2015 samen met de Belgische en Luxemburgse collega’s tot stand gebracht IT-systeem, dat het 
volledige octrooiverleningsproces (van aanvraag, verlening en instandhouding) in elk van de Benelux-
landen ondersteunt en dat ook de klant daarin via een MyPage-module meeneemt.  

De overgang van het oude IT-systeem naar BPP leidde tot een dip in het aantal verleende octrooien in 
2015, door een onontkoombare, korte stillegging van werkprocessen, en tot een piek in 2017 – de 
wettelijke 18 maanden later – bij het aantal verleningen.
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Ingetrokken en vervallen aanvragen 2015 t/m 2020

Verzoek- en bezwaarschriften 2015 t/m 2020

3. Verzoek- en bezwaarschriften 

In de 2e helft van 2020 is een opmerkelijke stijging te zien van het aantal wettelijke adviesverzoeken: 
verzoeken waarbij een belanghebbende partij of soms ook de rechter een advies wil van Octrooicentrum 
Nederland over de geldigheid van een verleend octrooi. Mogelijk hangt deze stijging samen met de 
invoering in 2020 van de indicatietarieven voor octrooizaken bij de rechtbank. Deze indicatietarieven 
maximeren de hoge proceskosten in octrooizaken in geval van verlies. De drempel om een octrooigeschil 
te beginnen, voorafgegaan door een wettelijk adviesverzoek, is daarmee verlaagd, met name voor 
kleinere partijen met minder financiële armslag.

Het aantal verzoekschriften en bezwaarschriften dat is gericht op herstel in de vorige toestand is in 2020 
behoorlijk gedaald, na een continue stijging sinds 2015. De corona-crisis lijkt daar de reden voor te zijn. 
Ook de noodwet waarmee Octrooicentrum Nederland tijdelijk wettelijke termijnen kon verlengen en 
waardoor octrooihouders bijvoorbeeld 6 maanden extra de tijd kregen voor betaling van de jaarlijks 
verschuldigde instandhoudingstaksen, zal natuurlijk een rol hebben gespeeld.
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aanvullende beschermingscertificaten (ABC's) 2015 t/m 2020

5. Verdeling van verleende octrooien over IPC-klassen

De WIPO heeft met zijn International Patent Classification (IPC) een classificatie gemaakt met 5 hoofd-
technologiegebieden (zie de figuur hierna). Die hebben we gebruikt voor de verdeling van de verleende 
octrooien. Deze verdeling is de afgelopen 6 jaar redelijk constant. Ongeveer 40% procent van de 
verleende octrooien is afkomstig uit de werktuigbouwkunde (klasse IV). Daarnaast verlenen we veel 
octrooien in de klasse overig (V), met name in de bouw. Er is een lichte groei waarneembaar in de 
octrooien op het gebied van chemie en farmacie (III).

IPC-verdeling verleende octrooien Rijksoctrooiwet 2014-2020

4. Aanvullende beschermingscertificaten 

Het aantal aanvragen voor aanvullende beschermingscertificaten (ABC’s) voor gewone medicijnen was  
in 2020 hetzelfde als in 2019: 61 aanvragen. In 2020 is het aantal aanvragen voor kindergeneesmiddelen 
weer licht gestegen tot 14 stuks. Daarentegen is het aantal aanvragen voor bestrijdingsmiddelen licht 
gedaald. In 2020 zijn slechts 3 aanvragen ingediend.
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Ingediende aanvragen 2015 t/m 2020 buitenland

6. Aanvragen uit het buitenland

Verleende EPNL-octrooien in Nederland 2015 t/m 2020

In de figuur hierna is te zien hoe het aantal octrooiaanvragen uit het buitenland zich heeft ontwikkeld in 
de laatste 5 jaar. Er is een sterke groei zichtbaar: in de periode 2015 tot en met 2020 is het aantal 
aanvragen uit het buitenland gestegen van 306 naar 816 aanvragen. Voor een belangrijk deel gaat het om 
octrooiaanvragen uit China. Dat aantal is opgelopen tot meer dan 400 ingediende aanvragen in 2020.

Van het totaal aantal octrooiaanvragen in 2020 (3.023) zijn er 2.264 (75%) in het Engels ingediend, dus 
ook door veel Nederlandse aanvragers. De reden hiervoor is dat deze aanvragers hun aanvraag op een 
zeker moment zeer waarschijnlijk willen doorzetten naar met name het Europees Octrooibureau (EOB), 
waar het Engels (naast het Duits en Frans) de werktaal is. Op deze manier fungeert Octrooicentrum 
Nederland voor Nederlandse aanvragers als opstap naar octrooirechten over de grens; het zakendoen op 
de Europese markt wordt erdoor gefaciliteerd.

7. Europese octrooien die in Nederland gevalideerd zijn (EPNL-octrooien)

De figuur hieronder laat het aantal Europese octrooien zien die het EOB verleend heeft en waarin (ook) 
Nederland werd aangewezen als land waar dat octrooi geldig zou moeten worden, de zogeheten 
EPNL-octrooien. Voor het eerst sinds jaren is er een lichte daling: in 2020 verleende het EOB 132.781 
octrooien die ook geldig zijn in Nederland, tegen 135.636 in 2019. De toenemende stroom Europese 
octrooien tot 2020 is het directe gevolg van de sterk toegenomen productie bij het EOB. De verklaring is 
dat het EOB er met succes in slaagt werkachterstanden aan te pakken.
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Ontvangen vertalingen 2015 t/m 2020

8. Ontvangen vertalingen

Voor de validatie van een Europees octrooi in Nederland is een vertaling vereist. In 2020 hebben 
octrooihouders voor Europese octrooien 29.033 vertalingen bij ons ingediend. Met deze octrooien erbij 
kwam het totaal aantal levende octrooirechten in Nederland eind 2020 uit op het recordaantal van 
244.077 stuks. De octrooirechten zijn in te zien in het digitale octrooiregister van Octrooicentrum 
Nederland, ga daarvoor naar: www.octrooiregister.nl.

9. Regionale verdeling van verleende octrooien in 2016 tot en met 2020 

In de tabel hierna is de regionale spreiding te zien van het aantal verleende octrooien per 100.000 
inwoners in de periode 2016-2020 voor de 40 zogeheten COROP-gebieden van Nederland (COROP is een 
verkorting van Coördinatie Commissie Regionaal Onderzoeksprogramma). De COROP-indeling is een 
regionaal niveau tussen gemeenten en provincies in dat wordt gebruikt voor analytische doelen. Ieder 
COROP-gebied bestaat uit een centrale kern (bijvoorbeeld een stad) met een omliggend gebied dat nauw 
verbonden is met die kern. De begrenzing van de COROP-gebieden volgt de provinciale grenzen. 
Europese octrooien die het Europees Octrooibureau heeft verleend, zijn niet opgenomen in de figuur.

De regio Delft inclusief het Westland heeft met meer dan 228 octrooien per 100.000 inwoners de hoogste 
octrooidichtheid (gemeten naar octrooien onder de Rijksoctrooiwet) in de periode 2016-2020. Deze 
octrooien zijn afkomstig van de TU Delft en vele technologisch innovatieve mkb’ers in de regio, waar-
onder spin-offs van de TU Delft en innovatieve bedrijven in het Westland. Delft wordt op afstand gevolgd 
door Zuidoost-Noord-Brabant (Eindhoven en omgeving) en de Achterhoek.
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2.2 Octrooiregistratie
Om de octrooiaanvragen en -verleningen steeds zo soepel mogelijk te verwerken, streven we ernaar om 
onze dienstverlening continu te verbeteren en het vertrouwen van onze klanten te vergroten. We werken 
daarom verder aan een gebruiksvriendelijk registratiesysteem voor onze klanten: MyPage, in BPP. 
Daarnaast nemen we een kwaliteitsmanagementsysteem in gebruik om het octrooibeheer te 
vergemakkelijken.

MyPage in BPP
Het optimaliseren en het verder professionaliseren van elektronische dienstverlening staat bij ons hoog 
op de agenda. Elektronisch bestuurlijk verkeer biedt kansen voor meer gebruiksgemak, minder admini-
stratieve lasten en kostenbesparing. Tijdens de coronacrisis bleek de mogelijkheid van elektronisch 
verkeer via MyPage cruciaal om alle processen door te laten gaan. Daarmee is het papierloos correspon-
deren met Octrooicentrum Nederland in een stroomversnelling geraakt. We hebben enkele aanpassingen 
in MyPage doorgevoerd zodat gebruikers van het systeem desgewenst nu ook alleen digitaal via MyPage 
poststukken kunnen ontvangen.

Kwaliteitsmanagementsysteem
Octrooicentrum Nederland streeft naar een continue verbetering van zijn dienstverlening en daarmee het 
vertrouwen van zijn klanten. In 2020 zijn we begonnen met een kwaliteitsmanagementsysteem voor het 
ontvangen en onderzoeken van octrooiaanvragen en het verlenen en beheren van octrooien.  
In een interne audit hebben we de bestaande processen onderzocht. Op basis daarvan hebben we in de 
administratieve organisatie een aantal processen aangescherpt en ook enkele nieuwe processen 
toegevoegd. Om de kwaliteit van de processen op orde te houden, zullen we deze audit minimaal 
jaarlijks herhalen.

“ Octrooicentrum Nederland is vanaf het begin 
betrokken geweest bij onze IE-strategie.  
Ze hebben meegedacht hoe wij bepaalde onderdelen 
van de Bambi Belt het beste kunnen beschermen.  
We hebben hier ontzettend veel aan gehad.”

 – Fabio Bambang Oetomo – CEO en oprichter – Bambi Medical
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Hoofdstuk 3

Voorlichting en communicatie
Inleiding
Vanwege de coronamaatregelen moest Octrooicentrum Nederland vaker op afstand voorlichten en 
daarnaast informatie verspreiden over de COVID-19-noodwet (Tijdelijke rijkswet voorziening 
Rijksoctrooiwet 1995 COVID-19, waarover meer in hoofdstuk 4). Verder gaven we voorrang aan  
onderzoek naar coronagerelateerde verzoeken boven andere verzoeken, wegens het maatschappelijke 
belang ervan. 2020 was ook het jaar waarin we werkten aan onze nieuwe communicatiestrategie.  
Dit heeft onder andere geresulteerd in een nieuwe digitale nieuwsbrief, veel nieuwe praktijkvideo’s, 
blogs, meer gebruik van sociale media en de ontwikkeling van webinars. In dit hoofdstuk gaan we dieper 
in op onze functie van kenniscentrum en laten we zien op welke manieren wij onze klanten bereiken.

3.1 Kenniscentrum op octrooigebied
Voor een octrooikenniscentrum is het vanzelfsprekend essentieel om kennis op peil te houden. Kennis 
vergaren we onder andere met onderzoek naar technologieontwikkeling en het gebruik van octrooien 
hierbij. Verder biedt Octrooicentrum Nederland onderzoeks-stageplaatsen aan. In 2020 heeft dit geleid 
tot 3 onderzoeken door masterstudenten, namelijk naar: 

•  overnames door buitenlandse bedrijven van Nederlandse technologische start-ups die in het bezit 
van octrooien zijn. Er is specifiek gekeken naar wat er na de overname met de ontwikkelde techno-
logie gebeurt. Deze masterscriptie laat een gevarieerd beeld zien. Sommige overnames leiden tot 
het stilleggen van de technologie, maar andere overnames laten juist het opschalen van de 
toepassing van de technologie zien.

•  het gebruik van IE-rechten door scale-ups (vervolgonderzoek). Doel van het onderzoek is meer 
inzicht te krijgen in de aanvraag van octrooien, merk- en modelrechten van scale-ups in Nederland, 
en hoe de aanvraag van IE-rechten zich regionaal verhoudt. Scale-ups zijn bedrijven die in een 
periode van 3 jaar, jaarlijks zijn gegroeid met meer dan 20% in omzet en/of personeel. Vanaf het 
eerste meetpunt moet de onderneming 10 of meer medewerkers in dienst hebben met op zijn minst 
een omzet van € 5 miljoen. Met de opgedane kennis kunnen wij onze voorlichting verder 
verbeteren. 

•  het gebruik van IE-rechten (octrooien, merken, modellen, auteursrecht) ter bescherming van 
ontwikkelde grafische gebruiksomgevingen (graphical user interfaces – GUIs). Naar het optimaal 
gebruik van IE-rechten bij de ontwikkeling van GUIs door ondernemers en multinationals is relatief 
weinig onderzoek gedaan. Deze masterscriptie geeft inzicht in welke rechten doorgaans daarvoor 
worden gebruikt en tot welke rechtspraak dat sporadisch heeft geleid. Het literatuuronderzoek laat zien 
dat bedrijven met name auteursrechten en bedrijfsgeheimen (trade secrets) gebruiken voor hun GUIs.
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“ Terugkijkend op de serie van 4 workshops verzorgd door 
Octrooicentrum Nederland, ben ik helemaal tevreden. 
De serie is opgezet volgens nieuwe didactische inzichten: 
informatie geven met voorbeelden, toepassing 
voordoen, adviezen geven op de resultaten van de 
studenten en een game als afsluiter is helemaal gaaf. ”

– Willem Haak – Lecturer Researcher Engineering – HZ University of Applied Sciences

“ Allereerst hartelijk dank voor de tijd en moeite die jullie in het 
onderwijs en het beoordelen van deze berg verslagen voor mijn 144 
studenten hebben gestoken. Ik zie dat zelfs de CPC-codes zijn 
gecontroleerd! Wederom dank voor deze samenwerking en de goede 
voorbereidingen aan jullie kant; daarbij leer ik ook elk jaar weer een 
beetje bij over IE. ”

 – Martin van Drongelen – Assistant Professor Production Technology Group – Universiteit Twente
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3.2 Bereikcijfers
De volgende tabel laat zien hoeveel belanghebbenden we hebben bereikt met onze verschillende 
communicatiekanalen, producten en diensten. Onder de tabel geven we een toelichting op een aantal 
producten en diensten die wij inzetten voor voorlichting.

Toelichting op producten en diensten in de tabel
1ThatsIP is een laagdrempelige e-learning-tool die ondernemende studenten wegwijs maakt in de basisbegrippen over intellectueel 
eigendom en hun kennis bijspijkert over de beste bescherming van innovaties.
2IP Easi is een automatisch nakijkformulier voor onderwijs over intellectueel eigendom. Speciale software beoordeelt de antwoorden 
van studenten digitaal, wat het makkelijker maakt voor docenten om intellectueel eigendom in het lesprogramma op te nemen.
3Webinars vervangen de fysieke bijeenkomsten, zoals workshops en gastcolleges. In 2021 breiden wij deze vorm van dienstverlening 
verder uit.
4IE-kostencalculator is een rekenhulp om te berekenen wat de kosten zijn van een octrooi, merk of model.
5IP Smart Scan is een analyse van het intellectueel eigendom (Intellectual Property ofwel IP) van een bedrijf, en de aansluiting daarvan 
op de bedrijfsstrategie. Internationaal georiënteerde technologische start-ups kunnen voor deze scan in aanmerking komen als zij een 
zogeheten Seal of Excellence hebben. De analyse maakt inzichtelijk aan welke IE-aspecten bedrijven meer aandacht kunnen besteden, 
zodat ze meer profiteren van hun innovaties.
6ideeSCAN geeft ondernemers inzicht in hoe zij een idee kunnen beschermen. Octrooicentrum Nederland en het Benelux-Bureau voor 
de Intellectuele Eigendom hebben deze digitale tool in 2020 gelanceerd. De tool is te vinden op: www.ideescan.online.
7Bijblad bij De Industriële Eigendom is al sinds 1933 het officiële mededelingenblad van Octrooicentrum Nederland. Sinds 2010 
verschijnt het als digitale kwartaaluitgave. Het Bijblad bevat officiële mededelingen en informeert zijn abonnees over nationale, 
Europese en mondiale ontwikkelingen. In 2020 is de Nieuwsbrief Octrooiregistratie – met praktische informatie over octrooiregistratie 
– geïntegreerd in het Bijblad. Voor dit nieuwe Bijblad maken we gebruik van een nieuwe tool, waarmee abonnees zich makkelijk kunnen 
aan- en afmelden. We voldoen nu ook aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de wettelijke antispamrichtlijnen. 
Tot slot verkrijgt Octrooicentrum Nederland met deze tool inzicht in het bereik van het Bijblad.
8Nieuwsupdate voor ondernemers om hen te attenderen op andere producten en diensten van Octrooicentrum Nederland die mogelijk 
interessant voor ze zijn, om ze op deze manier te ondersteunen bij hun volgende stap in het innovatieproces.
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Hoofdstuk 4

De consequenties van corona  
voor onze dienstverlening
Inleiding
Zoals overal in onze maatschappij hadden de maatregelen tegen de coronapandemie ook grote gevolgen 
voor Octrooicentrum Nederland. In dit hoofdstuk gaan we in op deze consequenties voor onze dienst-
verlening en onze voorlichting en communicatie. We vertellen meer over de ‘noodwet’ die het mogelijk 
maakt om octrooitermijnen te verlengen.

4.1 COVID-19-noodwet 
De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen, waaronder lockdowns, maken 
het voor octrooihouders en octrooigemachtigden soms moeilijk om lopende octrooitermijnen te halen. 
Halen zij die niet, dan verloopt vaak hun octrooirecht. Om dat te voorkomen, is in allerijl een noodwet 
gemaakt: de Tijdelijke rijkswet voorziening Rijksoctrooiwet 1995 COVID-19 (verder noodwet genoemd). 
Deze wet geeft de directeur van Octrooicentrum Nederland tijdelijk de bevoegdheid om termijnen uit de 
Rijksoctrooiwet te verlengen met zogeheten verlengingsbesluiten. Daarvan waren er eind 2020 nog 3 van 
kracht (Staatscourant 2020, nummer 41154, 41158 en 41156), na tussentijdse verlengingen van steeds 
maximaal 2 maanden.

In de noodwet is bovendien de toeslag van 50% bij te late betaling van instandhoudingstaksen op  
nul gesteld. Hierdoor hebben octrooihouders de facto 6 maanden extra tijd om hun jaarlijkse instand-
houdingstaks te betalen.
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4.2 Gevolgen voor onze dienstverlening
Toen de coronapandemie in maart 2020 uitbrak, zijn alle medewerkers van Octrooicentrum Nederland 
vanuit huis gaan werken. Sommige werkprocessen kwamen daardoor stil te liggen doordat we die niet 
vanuit huis konden uitvoeren. Met aangepaste procedures en met de noodwet lukte het ons goed om de 
dienstverlening op peil te houden. Sinds mei 2020 is er dagelijks een kernbezetting op kantoor aanwezig 
om de noodzakelijke taken op te pakken die alleen daar uitgevoerd kunnen worden. Alle werkprocessen 
zijn sindsdien gefaseerd opgestart, met inachtneming van de geldende coronamaatregelen. 

Binnen onze voorlichtingsafdeling heeft een speciale coronawerkgroep ervoor gezorgd dat 
coronagerelateerde innovaties voorrang krijgen. Binnen 48 uur kunnen wij klanten een eerste inzicht 
geven in wat er al door anderen is geoctrooieerd en van welke bestaande, technische oplossingen 
ondernemers gebruik kunnen maken.

4.3 Gevolgen voor onze voorlichtings- en communicatie-activiteiten
Om lokale productie van beschermingsmiddelen of beademingsapparatuur te faciliteren en om 
misverstanden weg te nemen, heeft Octrooicentrum Nederland verschillende artikelen gepubliceerd. 
Bijvoorbeeld over het risico van octrooi-inbreuk bij het zelf produceren, een veel gestelde vraag van 
ondernemers. Doordat fysieke bijeenkomsten niet zijn toegestaan, is Octrooicentrum Nederland tijdelijk 
gestopt met het geven van workshops. De voorlichting is in aangepaste vorm online doorgegaan met 
webinars en online gesprekken.

“ Het was een goed besluit om contact op te nemen met 
Octrooicentrum Nederland. Ik verdien namelijk mijn 
geld als ondernemer en zonder kennis van octrooien en 
intellectueel eigendom zou dat niet mogelijk zijn. ”

 – Stephan Schürmann – CEO – Blackbelt 3D
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Hoofdstuk 5

Beleidsevaluatie  
Intellectueel Eigendom 2018
Inleiding
In de – in opdracht van het ministerie van EZK uitgevoerde – Beleidsevaluatie Intellectueel Eigendom 
2018 is gekeken naar de vraag hoe we het octrooisysteem laagdrempeliger en eenvoudiger kunnen 
maken voor het mkb. Dit hoofdstuk gaat in op de uitwerking van die evaluatie, te beginnen met de 
modernisering van de Rijksoctrooiwet 1995 en vervolgens hoe we kennis en voorlichting kunnen 
optimaliseren.

5.1 Modernisering van de Rijksoctrooiwet 1995
Een van de uitkomsten van de Beleidsevaluatie Intellectueel Eigendom 2018 was dat het nationale 
octrooisysteem moet worden gemoderniseerd om met name het mkb een snel en laagdrempelig 
systeem te bieden waarmee deze bedrijven (en andere organisaties) hun technische innovaties makkelij-
ker kunnen beschermen met een octrooi op nationaal niveau. De voorgenomen modernisering, zoals de 
minister van Economische Zaken en Klimaat die heeft omarmd, bestaat uit 2 beleidslijnen: 

1.  de waarde en rechtszekerheid van verleende octrooien vergroten;
2.  de toegankelijkheid van het systeem verbeteren voor met name kleinere ondernemingen  

en individuele uitvinders.

Sinds 2018 zijn belangrijke stappen gezet. Zo waren vele belanghebbenden (octrooigemachtigden, 
octrooiadvocaten, andere intermediairs, kennisinstellingen, bedrijven) begin 2020 betrokken bij een 
internetconsultatie. Velen hebben daarna in juni 2020 deelgenomen aan 4 interactieve webinars. Op 
basis van deze interactie met belanghebbenden worden de volgende wijzigingen van het nationale 
octrooisysteem heel breed gedragen: 

•  toetsing-op-verzoek van de aanvrager, die meer inzicht wil hebben in de waarde van zijn uitvinding 
en die meer rechtszekerheid wil. Een tweede schriftelijke opinie bij het onderzoek naar de stand van 
de techniek komt ook aan deze wens tegemoet; 

•  invoering van oppositie, om de geldigheid van een octrooi op een laagdrempeligere manier te 
kunnen betwisten en te voorkomen dat dit alleen kan via een dure procedure voor de burgerlijke 
rechter. Op deze manier wordt ook voorkomen dat octrooien zonder feitelijke waarde van kracht 
blijven;

•  openstelling van de ‘PCT-NL-route’: bedrijven die begonnen zijn met een internationale octrooiaan-
vraag op basis van de Patent Cooperation Treaty (PCT) maar om hun moverende redenen (bijvoor-
beeld vanwege de kosten, lange procedure, gewijzigde marktstrategie) nog wel een nationaal 
octrooirecht willen vestigen, kunnen die internationale aanvraag met behoud van rechten omzetten 
in een Nederlandse octrooiaanvraag.

Deze wijzigingen vergen aanpassing van de Rijksoctrooiwet 1995. Minister Wiebes van 
Economische Zaken en Klimaat heeft in zijn beleidsbrief van 8 december 2020 zijn 
voornemen tot aanpassing van de wet aan de Tweede Kamer aangeboden.
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5.2 Optimalisering van kennis en voorlichting 
Uit de Beleidsevaluatie Intellectueel Eigendom 2018 blijkt dat de voorlichting over intellectueel eigendom 
(IE) versnipperd is en onvoldoende aansluit bij de behoefte van (potentiële) gebruikers van het systeem. 
Dat gaan we verbeteren. We hebben met belanghebbenden besproken hoe we het IE-bewustzijn van 
ondernemers kunnen vergroten en duidelijk kunnen maken bij welke organisatie ondernemers terecht-
kunnen met hun intellectueel eigendom-vragen. De dienstverlening van Octrooicentrum Nederland 
speelt hierbij een grote rol. Verder hebben we onze communicatiestrategie aangepast en een landelijke 
campagne voor intellectueel eigendom opgezet.

Nieuwe communicatiestrategie
In 2020 zijn we gestart met een nieuwe communicatiestrategie. De hoofddoelen daarvan zijn:

1. onze positie als autoriteit op het gebied van octrooien versterken;
2. onze online communicatie-inzet verstevigen.

Om de zichtbaarheid en vindbaarheid van onze diensten te vergroten, hebben we een klantreisonderzoek 
uitgevoerd. Daaruit kwamen de volgende 4 aanbevelingen: 

1. versterk de samenwerking met octrooigemachtigden, regionale hubs/platforms, en RVO-regelingen;
2. geef (toekomstige) ondernemers in een vroeg stadium voorlichting over intellectueel eigendom;
3. verbeter/optimaliseer de communicatie met klanten door begrijpelijke taal te gebruiken;
4. besteed aandacht aan de positionering van Octrooicentrum Nederland.

Daarnaast hebben we op onze website de pagina’s voor ondernemers, en voor onderwijs en onderzoek 
verbeterd. Ondernemers en onderwijsinstellingen zijn belangrijke doelgroepen voor ons. Met onze 
voorlichting helpen wij ondernemers verder in hun innovatie-proces. Met onze voorlichting richten wij 
ons ook op toekomstige ondernemers. Tijdens hun studie maken zij kennis met octrooien en andere 
IE-rechten. Dit helpt hen bij de start van hun ondernemerschap. Door onze webpagina’s voor deze 
doelgroepen te structureren en te groeperen, is het voor de bezoekers makkelijker om specifieke 
informatie te vinden.

Om het aantal bezoekers aan onze site te verhogen en onze diensten gerichter aan te bieden, hebben we 
gebruikgemaakt van e-mailmarketing en online adverteren. Ook zijn medewerkers getraind in het 
gebruik van sociale media. Vergeleken met 2019 is hierdoor in 2020 een toename te zien van het aantal 
bezoekers via sociale media, Google en verwijzende websites.

Landelijke campagne over intellectueel eigendom
Wij maken deel uit van het IE-Platform, een samenwerkingsverband tussen Octrooicentrum Nederland, het 
Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, de Kamer van Koophandel, het ministerie van Economische 
Zaken en Klimaat en de Raad voor plantenrassen. Het IE-Platform stond in 2020 in het teken van het 
voorbereiden van een landelijke campagne over intellectueel eigendom. Het doel daarvan is om ondernemers 
bewust te maken van het belang en de mogelijkheden van intellectueel eigendom. Daarbij willen we uiteinde-
lijk bereiken dat ondernemers weten wat intellectueel eigendom inhoudt, hoe het kan bijdragen aan het 
succes van hun onderneming en waar zij informatie over intellectueel eigendom kunnen krijgen. Door de 
coronacrisis moesten we de lancering ervan helaas doorschuiven naar 2021.
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Hoofdstuk 6

Internationale ontwikkelingen
Inleiding
Octrooicentrum Nederland heeft een belangrijke samenwerkingsrelatie met het Europees Octrooibureau 
(EOB), zowel op het gebied van octrooiverlening (zie ook de search cooperation) als op het gebied van 
octrooivoorlichting (via een Bilateral Cooperation Plan). Binnen het European Patent Network (EPN) was 
in 2020 heel interessant het initiatief tot ‘Convergence of practice’ waarmee het EOB en de 38 nationale 
bureaus hun octrooipraktijk nader (maar op vrijwillige basis) op elkaar willen afstemmen. 
De Benelux-samenwerking met België en Luxemburg kreeg in 2013 al een nieuw elan met het Benelux 
Patent Platform (BPP), waarmee de 3 nationale octrooibureaus hun octrooiprocessen steeds verdergaand 
digitaliseren. Deze samenwerking werpt belangrijke vruchten af, zoals de MyPage-module (zie paragraaf 
2.3). Eind 2020 hebben we samen besloten om het BPP verder door te ontwikkelen. Dit hoofdstuk gaat 
dieper in op de Europese en mondiale ontwikkelingen in 2020.

6.1 Bestuurlijke rol op Europees octrooiniveau
Nederland neemt op Europees niveau traditiegetrouw een vooraanstaande positie in. Zo scoren we hoog 
in aantallen (Europese) octrooien en octrooiaanvragen. Ook hebben we in het bestuur (Administrative 
Council) van de Europese Octrooi Organisatie (EOO) als 1 van de 4 ‘founding fathers’ van het Europees 
Octrooibureau (EOB), bovendien als gastland van een belangrijke nevenvestiging van het EOB in Rijswijk, 
met ongeveer 3.000 werknemers, altijd een eigen rol gespeeld. Op dit moment is de directeur van 
Octrooicentrum Nederland voorzitter van het Boards of Appeal Committee. Dit Committee functioneert 
als een soort Raad voor de Rechtspraak en geeft inhoud aan de bijzondere en onafhankelijke positie van 
de Boards of Appeal. Hun onafhankelijke functioneren als rechtsprekende instantie bij het EOB is van 
cruciaal belang voor de rechtstatelijke balans in de EOO.
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6.2 Strategisch plan 2023 EOB 
Voor het EOB is leidend het in 2019 aangenomen Strategisch Plan 2023; dit kent 5 hoofddoelstellingen:

1.  Bouw een betrokken, deskundig, sociaal en op samenwerking gericht EOB;
2.  Vereenvoudig en moderniseer de IT-systemen, gericht op papierloze werkstromen en op het digitaal 

managen van klantrelaties;
3.  Lever op efficiënte wijze kwalitatief hoogwaardige producten en diensten, ook door verdere 

digitalisering van het octrooiverleningsproces, in interactie met alle betrokken partijen;
4.  Bouw een Europees octrooisysteem en netwerk met een wereldwijde impact, gericht op samenwer-

king met relevante samenwerkingspartners (ook nationale octrooibureaus);
5.  Verzeker de duurzaamheid van het EOB op lange termijn, via kwaliteitsmanagement, via het 

bevorderen van de bekendheid met het octrooisysteem en ook via milieumanagement.

Door de COVID-19 crisis stonden (ook) bij het EOB in 2020 de veiligheid en gezondheid van de medewer-
kers en vervolgens ook de continuïteit van de bedrijfsprocessen centraal.

6.3 Unitaire octrooibescherming laat op zich wachten
De verdere uitbreiding van het huidige Europese systeem, met een unitair octrooi en unitaire 
octrooirechtspraak, kort aangeduid als de Unitary Patent Protection (UPP), liet ook in 2020 nog altijd op 
zich wachten. Een belangrijke eerstvolgende stap zou de ratificatie door Duitsland zijn. Opnieuw spelen 
daar echter constitutionele problemen.

6.4 Patent Cooperation Treaty
Natuurlijk gaat het om meer dan alleen Europese samenwerking. Zo is Nederland onder andere lidstaat 
van de belangrijke, mondiale Patent Cooperation Treaty (PCT). Onder het PCT is Octrooicentrum 
Nederland een zogeheten Receiving Office, waar Nederlandse octrooiaanvragers ook hun PCT-aanvragen 
kunnen indienen. Het voordeel daarvan is dat aanvragen hier alvast worden getoetst op formele 
vereisten.

“ Octrooicentrum Nederland heeft ons geholpen met het zoeken naar 
bestaande relevante octrooien. Hierdoor hebben wij onze eigen 
octrooiaanvraag scherper en sterker kunnen formuleren en daarmee 
hebben we een hogere kans op succes. We hebben nu een sterke 
positie om met andere bedrijven samen te werken. ”

– Martijn Ildiz – CEO en oprichter – IM Efficiency
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Hoofdstuk 7 

Nationale samenwerkingspartners
Inleiding
Voor de verdere ontwikkeling van het Nederlands octrooisysteem en de verdere verbetering van onze 
dienstverlening heeft Octrooicentrum Nederland veel interactie met klanten en samenwerkingspartners. 
Daarbij onderscheiden we samenwerkingspartners in octrooiverlening en partners in voorlichting.

7.1 Partners in octrooiverlening
Afgezien van ad-hoc overleg met organisaties zijn er de nodige periodieke overleggen waarin het 
functioneren en de mogelijke verbeteringen en doorontwikkeling van het Nederlandse octrooisysteem 
aan de orde komen, naast allerlei actualiteiten (ook Europese en internationale) die aandacht behoeven 
van zowel Octrooicentrum Nederland als van belanghebbenden. Periodiek overleggen we met de Orde 
van Octrooigemachtigden, met een ruime kring van belanghebbenden in de zogenaamde Commissie van 
Acht en met klanten in het kader van het Periodiek Administratief Overleg.

Orde van Octrooigemachtigden
Tweemaal per jaar overleggen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en 
Octrooicentrum Nederland met de Orde van Octrooigemachtigden, de beroepsorganisatie van 
Nederlandse octrooigemachtigden. In 2020 waren de belangrijkste onderwerpen.

• de modernisering van de Rijksoctrooiwet 1995;
• de COVID-19 noodwet Rijksoctrooiwet 1995;
• de stand van zaken rond de beroepsopleiding octrooigemachtigden;
• de (her)inschrijving in het register van Nederlandse octrooigemachtigden.

Zo is er een afspraak gemaakt over de voorwaarden (met name voortgezette permanente educatie) 
waaronder Nederlandse gemachtigden die een tijd bij het EOB hebben gewerkt (en toen dus niet meer als 
actieve gemachtigde in het register konden staan) op hun verzoek opnieuw in dat register kunnen 
worden ingeschreven. Op basis van de Beleidsevaluatie Intellectueel Eigendom 2018 en de onderlinge 
samenwerkingsovereenkomst tussen de Orde van Octrooigemachtigden en Octrooicentrum Nederland 
hebben we overlegd over de wijze waarop de samenwerking specifiek vorm kan krijgen ten dienste van 
het mkb en het hoger onderwijs.
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Commissie van Acht
De Commissie van Acht (octrooien) is het overlegorgaan van Octrooicentrum Nederland en het ministerie 
van Economische Zaken en Klimaat, met vertegenwoordigers uit de kringen van de Orde van 
Octrooigemachtigden, VNO-NCW, de Vereniging Intellectuele Eigendom, het Contactorgaan Vrije 
Octrooigemachtigden, de Nederlandse Orde van Uitvinders, de wetenschap en de rechterlijke macht. In 
2020 heeft de Commissie driemaal (online) vergaderd. We hebben onder meer gesproken over de 
COVID-19-noodwet, de modernisering van de Rijksoctrooiwet, invoering van de indicatietarieven voor 
octrooizaken bij de rechterlijke macht, ontwikkelingen rond het unitair octrooi en zaken rond het 
Europees Octrooibureau. Deze uitwisseling van informatie, kennis en opvattingen over allerlei nieuwe 
ontwikkelingen op octrooigebied blijkt elke keer zeer nuttig en wordt door alle betrokkenen erg 
gewaardeerd.

Periodiek Administratief Overleg
Wij hechten aan een goede samenwerking met onze klanten. Ook in 2020 hebben we daarom een 
Periodiek Administratief Overleg georganiseerd om met onze klanten de ontwikkelingen en eventuele 
knelpunten op in het bijzonder administratief en IT-gebied te bespreken en om van hen feedback te 
krijgen. Tot de deelnemers behoorden octrooigemachtigden, hoofden van de administratie van gemach-
tigdenkantoren en formalities officers: medewerkers van octrooigemachtigden-kantoren die waken over 
de afhandeling van octrooiprocedures en -termijnen.

“ Het jaar 2020 was een bijzonder jaar. Een jaar waarin 
Octrooicentrum Nederland en de Orde van Octrooigemachtigden 
samen optrokken om de COVID-19- crisis te gebruiken om digitale 
vooruitgang te versnellen. Een jaar waarin met goed gerichte 
noodwetgeving de belangen van zowel aanvragers als het publiek 
werden gewaarborgd. Een jaar waarin 3 verschillende 
wetswijzigingsvoorstellen op de agenda stonden. En bovenal een 
jaar waarin de kracht en betrouwbaarheid van het Nederlandse 
octrooisysteem zich weer bewezen heeft.”

– Tiem Reijns – voorzitter – Orde van Octrooigemachtigden
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7.2 Partners in voorlichting
Omdat voorlichting bijdraagt aan het succes van een organisatie of uitvinding, willen we informatie zo 
efficiënt en effectief mogelijk verspreiden. Daarvoor werken we intensief samen met:

• Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen
• Kamer van Koophandel
• Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom
• Nederlandse Orde van Uitvinders

Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen
Kennis over de mogelijkheden van intellectueel eigendom (IE) draagt bij aan de groei en ontwikkeling van 
een bedrijf, product, dienst of creatie. Octrooicentrum Nederland heeft daarom ook in 2020 bijgedragen 
aan diverse innovatieprogramma’s van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen: organisaties die als 
doelstelling hebben om de regionale en lokale economie te versterken. IE maakt in toenemende mate 
deel uit van deze programma’s. Hiermee krijgen innovatieve ondernemers een beter beeld van de 
strategische mogelijkheden van IE. De kennis die deelnemers opdoen, vergroot hun innovatievermogen 
en de kans op een succesvolle marktintroductie en financiering.

Kamer van Koophandel (KVK)
De Kamer van Koophandel biedt ondernemers informatie, voorlichting en ondersteuning, onder andere 
op het gebied van innovatie. Kennis over de mogelijkheden van de diverse IE-rechten is belangrijk voor 
alle ondernemers. Wij werken samen met de KVK aan het vergroten van het IE-bewustzijn van heel 
ondernemend Nederland. IE-kennis draagt bij aan het succes van een ondernemer. In 2020 hebben we 
diverse spreekuren en workshops gehouden bij verschillende KVK-vestigingen. Ook hebben we IE-kennis 
geleverd voor de jurering voor de KVK Innovatie Top 100.

Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP)
Octrooicentrum Nederland werkt al jaren intensief samen met het Benelux-Bureau voor de Intellectuele 
Eigendom (BOIP), omondernemers IE-bewuster te maken. Meer kennis over de mogelijkheden van 
IE-rechten draagt bij aan succesvol ondernemerschap. Met ingang van 2020 levert BOIP een actieve 
bijdrage aan de zogeheten IP Smart Scans: BOIP checkt voor deelnemende mkb-bedrijven welke namen, 
logo’s en merken zij gebruiken en geeft aan waar verbetermogelijkheden voor merk- en modelregistra-
ties liggen. Deze aanbevelingen worden in de IP Smart Scans verwerkt. In 2020 heeft de gezamenlijk 
ontwikkelde en succesvolle e-learning onderwijstool ThatsIP een update gehad. Dit heeft onder andere 
geleid tot een actualisatie van de erin opgenomen informatie.

Nederlandse Orde van Uitvinders (NOVU)
Octrooicentrum Nederland en de Nederlandse Orde van Uitvinders werken al jaren samen bij de 
voorlichting aan uitvinders over het IE-systeem in Nederland. We richten ons met name op de combi-
natie van bedrijfsmatige stappen en IE, en het gebruik van octrooidatabanken als bron van inspiratie bij 
uitvindingen en/of het voorkomen van inbreuk. Dit jaar hebben we samengewerkt om een IE-helpdesk in 
te richten op de website van de NOVU. Het is de bedoeling dat we de NOVU meer inhoudelijk betrekken 
bij verschillende nieuw te ontwikkelen voorlichtingsproducten.

Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut (NEN)
Normalisatie en innovatie zijn met elkaar verbonden. Een succesvolle innovatie vraagt aandacht voor 
verschillende aspecten. Hoe zit de technologie in elkaar, wat is het economische aspect, hoe helpt het in 
de maatschappij en wat is de duurzaamheid? Kortom, de slagingskans van innovaties en hun latere 
marktintroductie wordt vergroot door oog te hebben voor zowel IE als normalisatie. Op 16 oktober vond 
de prijsuitreiking plaats van de jaarlijks NENnovation Award 2020. Voor het tweede opeenvolgende jaar 
heeft Octrooicentrum Nederland een bijdrage geleverd aan deze Award door participatie in de jury en de 
winnaar in de categorie start-ups te belonen met een IP Smart Scan.
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