10 vragen en
10 antwoorden
over octrooien
Rabobank. Een bank met ideeën.

Ontwikkelt u als ondernemer een baanbrekend en commercieel aantrekkelijk
product of werkwijze? Dan wilt u deze vinding natuurlijk goed beschermen.
Het laatste wat u wilt is dat een onverlaat er met uw prachtige ideeën vandoor
gaat. Het aanvragen van een zogenaamd octrooi, ook wel patent genoemd, kan
dan een oplossing zijn. Maar hoe gaat dit precies in zijn werk en wanneer is een
octrooi echt relevant?
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1. Wat is een octrooi?

3. Wanneer is een octrooi van belang?

Een octrooi is een recht dat u voor een bepaalde periode het
monopolie geeft op een nauwkeurig omschreven technisch idee.
Hiermee kunt u anderen verbieden deze uitvinding na te maken,
te verkopen of in te voeren, zelfs wanneer deze persoon of
organisatie onafhankelijk eenzelfde ontdekking heeft gedaan. In
Nederland worden octrooien verleend door het Octrooicentrum
Nederland. In steeds meer landen, waaronder Nederland, heeft u
na goedkeuring voor maximaal twintig jaar recht
op het octrooi. Daarna mag iedereen vrij
gebruik maken van de techniek.

Het aanvragen van een octrooi is niet verplicht en een puur
zakelijke inschatting. Wanneer uw inventieve product, procedure
of werkwijze zodanig commercieel aantrekkelijk is dat andere
partijen deze in de toekomst mogelijk kunnen gaan kopiëren, is
het raadzaam de mogelijkheden van een octrooiaanvraag nader
te onderzoeken. Een groot voordeel is dat u als octrooihouder
jarenlang optimaal de vruchten kunt plukken van uw
inspanningen om de uitvinding verder te ontwikkelen.
Daarnaast schrikt het hebben van een octrooi in veel 		
gevallen concurrenten af. U krijgt dus meer controle
over de toegang tot de markt.

Een octrooi wordt verleend op het
gebied van technische oplossingen
voor bestaande problemen, zoals
een speciaal apparaat of
vernieuwende werkwijze. Maar
ook voor chemische stoffen die
een bijdrage leveren aan
productieprocessen kan een octrooi
worden aangevraagd. Een octrooi geldt
echter niet voor diensten,
natuurwetenschappelijke theorieën,
rekenmethoden of esthetische vormgevingen.
Het is mogelijk dat hierop wel andere
beschermingsvormen van toepassing zijn, maar
een octrooi zult u hiervoor niet krijgen.

2. Wat is het verschil tussen een octrooi en een patent?

		

Zoals gezegd zal niemand u verplichten 		
tot het aanvragen van een octrooi. U kunt
ervoor kiezen uw ontdekking binnenshuis
te houden en slechts een
geheimhoudingsverklaring op te stellen.
Er is alleen één ‘maar’. Als iemand anders in een
later stadium met eenzelfde product of
werkwijze komt en deze wél octrooieert, kan
deze partij u vervolgens wettelijk proberen
te verbieden hiervan gebruik te maken.
De kans bestaat uiteraard dat uw briljante
ingeving al eerder door een andere partij is
vastgelegd. Trek dus voordat u het
octrooi aanvraagt een paar uur uit om in
de uitgebreide database Espacenet
te speuren naar vergelijkbare (en
officieel geoctrooieerde) vindingen.

Er is feitelijk geen verschil tussen een octrooi en een patent.
Een patent is simpelweg de Engelse of Duitse benaming voor
hetzelfde principe. In het Nederlands is octrooi de officiële
aanduiding van de term.

4. Wat zijn de eisen voor een octrooi?
Om voor octrooibescherming in aanmerking te komen, moet u
een technische uitvinding hebben gedaan die voldoet aan drie
materiële voorwaarden:
1. Nieuwheid: uw product of proces in kwestie mag vóór de
datum van indiening van de octrooiaanvraag nergens ter
wereld openbaar bekend zijn, ook niet door toedoen van
de uitvinder zelf. Hierbij moet u denken aan specifieke
informatie in een bedrijfsbrochure of een item op televisie.
2. Inventiviteit: de uitvinding mag voor de vakman niet voor de
hand liggen.
3. Industriële toepasbaarheid: de uitvinding moet gaan over
een technisch aantoonbaar functionerend product of
productieproces.
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5. Hoe kan een octrooi worden aangevraagd?

8. Hoe vraag ik in Europa een octrooi aan?

Indien u van mening bent dat uw vinding aan alle eisen voldoet,
kunt u een officieel octrooidocument (laten) opstellen. Het is
van cruciaal belang dat in deze aanvraag de vinding zo specifiek
mogelijk wordt omschreven. Dit kunt u geheel zelfstandig
doen, maar aangeraden wordt om hiervoor een professional
in te schakelen. Een zogenaamde octrooigemachtigde is een
stuk beter thuis in het zo gunstig mogelijk verwoorden van uw
uitvinding en kan ook andere tijdrovende klussen, waaronder
de correspondentie met NL Octrooicentrum of het Europees
Octrooibureau, uit handen nemen.

Zoals eerder aangegeven moet u hiervoor contact opnemen
met het Europees Octrooibureau (EOB). Dit bureau verleent
octrooien op wekelijkse basis, maar houd er rekening mee dat
een Europese octrooiaanvraag tot wel een jaar of vier in beslag
kan nemen. Net als in Nederland wordt de octrooiaanvraag door
het EOB beoordeeld op de eisen nieuwheid, inventiviteit en
industriële toepasbaarheid. Regionale octrooiaanvragen zijn ook
mogelijk in Afrika, Zuidoost-Azië, en een deel van de voormalige
Sovjet-Unie.

De octrooiaanvraag wordt vervolgens ingediend bij
Octrooicentrum Nederland. Dit is het geval als u een
Nederlandse octrooiprocedure wilt starten. Houd er wel rekening
mee dat hieraan bepaalde kosten zijn verbonden. Het octrooi
wordt achttien maanden na indiening in het octrooiregister
ingeschreven en direct daarna verleend. Iedere aanvrager
krijgt een twintigjarig octrooi verleend, voorzien van een
onderzoeksrapport. Hierdoor kan zowel de aanvrager als een
derde de waarde van het verleende octrooi goed inschatten.

6. Wat kost een octrooi?
Een octrooi is niet gratis en moet u zien als een investering.
Houd er rekening dat er kosten verbonden zijn aan zowel de
aanvraag als het protocol. Afhankelijk van of u hulp inroept van
een octrooigemachtigde en het octrooi ook in andere landen
aanvraagt kunnen de kosten aardig oplopen. Sommige bedrijven
zijn groot geworden dankzij het octrooieren van hun producten
of werkwijzen (denk aan Apple, Philips of Unilever). Daarentegen
wordt er ook geregeld geld gestoken in een octrooiaanvraag
en het behoud daarvan, terwijl dit achteraf maar weinig blijkt
op te leveren. Mede daarom is het van groot belang dat u
vooraf een goede inschatting maakt van de werkelijke waarde
van uw vinding. De exacte kosten van het octrooi kunnen sterk
uiteenlopen. NL Octrooicentrum heeft een handige online tool
ontwikkeld waarmee u inzicht kunt krijgen in de kosten. Naar
aanleiding daarvan kunt u definitief de knoop doorhakken over
het wel of niet voortzetten van de octrooiaanvraag.

7. Wordt een Nederlands octrooi internationaal
erkend?
Nee. Een Nederlandse octrooi geldt alleen voor Nederland en de
Nederlandse Antillen. Buiten de grenzen van het land waar het
octrooi is verleend, kunnen andere partijen doen wat ze willen
met uw vinding. Om in bijvoorbeeld Amerika of Azië octrooi te
verkrijgen, moet een uitvinder apart in ieder land in de taal van
dat land octrooi aanvragen. Een uitzondering op die regel is het
Europees Octrooibureau, waarmee u in het Frans, Duits, Engels
octrooi kunt aanvragen voor alle of een deel van de 34 lidstaten
die bij het Europees Octrooiverdrag zijn aangesloten.
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De octrooiaanvraag kan in het Frans, Engels of Duits worden
ingediend. Daarna gaat het EOB internationaal onderzoek
doen naar de Stand van de Techniek, waarmee de aanvraag
wordt getoetst op de inmiddels bekende vereisten: nieuwheid,
inventiviteit en industriële toepasbaarheid. Achttien maanden
later kunt u het onderzoeksrapport verwachten. Wordt
het octrooi aan u verleend? Dan volgt inschrijving in het
octrooiregister van ieder land waarvoor u het octrooi had
aangevraagd. Let op: hiervoor moet u nog wel vertalingen in de
landstaal indienen.

9. Waarom bestaat er nog niet zoiets als een
EU-octrooi?

Tips, Tools & Links

Er ligt een voorstel voor een dergelijk Gemeenschapsoctrooi.
Hiermee zou een uitvinding met één enkele octrooiaanvraag in
de gehele Europese Gemeenschap kunnen worden beschermd.
Dit voorstel is, mede door de grote verschillen op het gebied van
taal en rechtspraak in de verschillende lidstaten, tot op heden
nog niet aangenomen.

Vastbesloten om voor uw vinding octrooi aan te vragen? Kijk
voordat u met de officiële aanvraagprocedure begint nog
even hieronder voor de nodige tips, tools en links:

10. Wat gebeurt er als een ander zonder toestemming
gebruik maakt van mijn octrooi?
Niets, tenzij u besluit actie te ondernemen en via juridische
procedures de vermeende inbreuk aanhangig maakt. Met een
uiteindelijke gang naar de (kortgeding)rechter als gevolg. De
rechter zal daarbij kijken of uw inbreukvraag legitiem is, maar
ook toetsen of bij uw octrooi aan de formele eisen is voldaan.
De gebruikelijke gang van zaken is dat u in eerste instantie de
inbreukmaker er schriftelijk op attent maakt dat hij mogelijk
inbreuk maakt op uw octrooi. Levert dit niet het gewenste
resultaat op? Dan verstuurt u een waarschuwingsexploot,
waarin u nogmaals meedeelt een octrooi te hebben en de
inbreukmaker verzoekt te stoppen met zijn activiteiten. Bij het
uitblijven van een reactie of toegeving zit er niets anders op dan
alsnog naar de rechter te stappen.

1. Checklist Agentschap NL
De overheidswebsite Agentschap NL heeft een erg
handige checklist opgesteld, waarmee u voorafgaand
aan de aanvraag kunt nagaan of u niet iets belangrijks
vergeten bent. Denk aan de noodzaak van een gedegen
marktonderzoek. Download hier de checklist.

2. Tarievenoverzicht
Hoeveel het octrooi u uiteindelijk gaat kosten, verschilt per
werkwijze en in hoeveel landen u het patent aanvraagt. Een
globaal beeld van de tarieven krijgt u met dit overzicht van
Agentschap NL.

3. Octrooikostencalculator
Als u een specifieker idee wilt krijgen van de
verwachte kosten, kunt u naast het eerder genoemde
tarievenoverzicht ook gebruik maken van de zogenaamde
octrookostencalculator van Agentschap NL. Met deze
tool kunt u per land zien hoeveel geld het aanvragen en
behouden van een octrooi u op jaarbasis zal gaan kosten.

4. Espacenet
Espacenet is de database met alle bestaande octrooien. Hier
kunt u checken of uw vinding niet al eerder door iemand
anders is uitgevonden (en geoctrooieerd). Ga naar de
database.

5. Octrooigemachtigde gezocht
Het schrijven van een octrooiaanvraag is dermate
ingewikkeld dat u dit het beste door een professional
kunt laten oppakken. Maar waar haalt u een geschikte
octrooigemachtigde vandaan? Kijk bijvoorbeeld eens op
octrooigemachtigde.nl of octrooigemachtigde.com.
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