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Het eerste moderne type octrooirecht (wanneer?):   

   Carta di Venezia (1474) 
 

(…) nuovo et ingegnoso artificio (…)  

 

Nieuw, vindingrijk, nuttig.  

Grotendeels geldt dit heden ten dage nog.  



Wat voor recht geeft het octrooi:  

• Waar? 

– “Ik heb octrooi op mijn uitvinding, dus ik mag de uitvinding op de 
markt brengen.” 

– “Octrooien van anderen kunnen mij niet hinderen” 

 

 

 

• NIET waar: octrooi = VERBODSRECHT (“uitsluitend recht”) 

 

 

 



Doel van het octrooisysteem 

• …?  

• Bevorderen van innovatie door: 

 

- Een tijdelijk monopolie op een uitvinding;  
– als beloning voor 

- Publicatie van de uitvinding (opdat anderen dit kunnen 

onderzoeken en erop kunnen voortbouwen) 
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Levert een octrooi altijd de beste bescherming? 



Octrooien 

9 Benefit from Intellectual Property  

• Wat is een octrooi 

• Waarvoor kan ik een octrooi aanvragen 

• Hoe vernieuwend moet mijn uitvinding zijn 

• Hoe ziet de verleningsprocedure eruit 

 

 

 



Wat is een octrooi 

10 Benefit from Intellectual Property  

• Juridisch document dat een creatie 
van de geest (uitvinding) omzet in 
eigendom 

• Exclusief recht:  
– staat op naam 

– moet aangevraagd (i.t.t. © )  

• Contract met de nationale overheid 

• Maximaal 20 jaar 

• Na 18 maanden volledige publicatie 
van de uitvinding 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjE-taEj4_ZAhUDWCwKHaxgA0kQjRwIBw&url=https://www.google.com/patents/US223898&psig=AOvVaw3u3EPHQiOHpXWaOTzL7UGA&ust=1517931875333023


Functies van octrooien 

• Monopolisering (verbodsrecht) 

• Vermogensrecht 

– Licentie, overdracht, verpanding, inbreng in joint venture/patent 

pool 

• Communicatie 

– Innovatief imago 

• Informatie 

– Inzicht in activiteiten concurrentie 

 

 

 

 

 



Waarvoor kan ik octrooi aanvragen 

11 Benefit from Intellectual Property  

• Technisch  

 

• Een entiteit  
• Product 

• Samenstelling 

• Apparaat 

• Kit-of-parts 

 

• Een activiteit 
• Werkwijze 

• Toepassing 

 

 



Uitvindingsvereisten: 

• Om te worden geoctrooieerd moet een uitvinding: 
 
 - NIEUW zijn; 
 
 
 - “INVENTIVE STEP” hebben; 
 
 
 
 
 - industrieel toepasbaar zijn 
  (doorgaans geen probleem in het werk van ingenieurs)  



Nieuw: niet bekend uit één publieke bron (stand v.d. techniek) 
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• Octrooipublicaties   

• Wetenschappelijke artikelen 

• Boeken & tijdschriften 

• Brochures 

• TV, film, radio & Internet 

• Commerciële producten 

• Demonstraties, lezingen, beurzen, 

pitches 

• Besprekingen met derden (bijv. 

klanten, leveranciers) 

• …. 

 

 
ESSENTIEEL: AANVRAGEN VOORDAT JE NAAR BUITEN TREEDT 



Nieuwheid 

 



Inventive step 

 

• Niet voor de hand liggend  

• voor de doorsnee vakaman (m/v) 

 



Inventief: Oplossing technisch probleem 
• Productieproblemen: 

– verstoppingen; complex; energie-intensief 

– Lage opbrengst: 

– langzaam proces, veel afkeur (QC) 

• Kwaliteit: 
– houdbaarheid (lage T, hoge T), 

– productstabiliteit (fasescheiding), 

– mondgevoel, textuur, visueel 

• Verrassend effect 
– Ongekend voordeel 

– Synergetisch effect (1+1=3) 

• Welzijn/gezondheidsvoordelen  

• Gebruikersgemak 

 
 

 

 



Beschuit met inkeping 

• Probleem: beschuit moeilijk uit de bus te krijgen 

• Oplossing:  



Nieuw? 

1.  Dutch rusk (…) the circumferential zone of 

which is provided with an indent capable of 

accommodating a human finger tip.  



Nieuw? Inventief? 

2.  Package comprising a foil tightly covering 

stack of rusks according to claim 1. 



Hoe verkrijg ik een octrooi? 

• indienen van een aanvrage 

• die de uitvinding in voldoende mate beschrijft;  

• voordat je zelf de uitvinding openbaar maakt;  

• in ieder land waar je het octrooi wil hebben.   

 

 

 

 

 



Inhoud van een octrooi(aanvrage) 

• Titel& uittreksel 

• Beschrijving: o.a. uitvinding, voordelen, toepassingsgebied, 

uitvoeringsvormen, 

• Voorbeelden en/of tekeningen: bijvoorbeeld werkingsprincipes, 

uitvoeringen, meetresultaten 

• Claims (conclusies): definitie van beschermingsomvang 

– Primair bepaald door onafhankelijke claims 

 



Claims  

 
Claim 1: uitvinding zo breed mogelijk beschrijven: 

• dat wat (net) nieuw is;  

• dat wat (doorgaans) zal werken. 

 

Verdere Afhankelijke claims: 

• gericht op voorkeurs uitvoeringsvormen (alles wat beter 
werkt);  

• verschillende claim categorieën (product/proces/toepassing).  
 
 

 



Structuur van een octrooi(aanvrage) 



Voorbeelden (1) Nederlandse Emmentaler 

Probleem: scheurende kaas 
 
Bekend: houten manchetring 
 
Nadeel: niet opschaalbaar 
 

Oplossing: 
 
Een manchetring van theezakjespapier 



Voorbeelden (2) Suikervrije ontbijtkoek 

• Probleem: zonder suiker 
slechte textuur en gebrek 
aan malsheid 

 

• Suikervervangers in het 
algemeen verhelpen dit niet 

 Oplossing: 
 
Specifieke combinatie: xylitol + 
fructoligosaccharide (voedingsvezel) 
 



Voorbeelden (3) Klem voor las-robot 

• Probleem: fixeren van een werkstuk voor 
lasrobot 

 

• Bekend: alternatieve kleminrichtingen 

• Uitvinding: zelf ontwikkelde fixering maakt 
lassen mogelijk in verschillende posities 

 



15 Benefit from Intellectual Property  

 12 18 30 

Int. voorlopige toetsing 

Publicatie 

PCT 

Eerste indiening 

 

0 

Verlening 
Nieuwheidsrapport 

+ 9 m 

Oppositie 

Prioriteitsdatum 

Inhoudelijke toetsing 

Publicatie 

18 
EP 

Nat/Reg 

Fase 

Inh. 

toetsing 

Verlening 

+ 9 m 

Oppositie 

12 



Octrooistrategie: extremen (1) 

• “No Patent” strategie: 

- Kostenbesparing (indiening/procedure/instandhouding) 

- Gemiste kansen 

- Risico op latere kosten en problemen (licenties/rechtszaken)  

 



Octrooistrategie: extremen (2) 

• “Patent All” strategie: 

- Maximum aantal kansen 

- Minder risico’s 

- Kostbaar (geld en menskracht) 

 



Octrooistrategie: balans 

• kosten      opbrengsten  

 

• inspanning    nut 

 

• kennis weggeven  kennis beschermen  

   



Octrooistrategie: afstemming 

• Niet ieder octrooi levert iets op;  

• Niet iedere commerciële activiteit is gedekt door octrooien;  

• Kunst is om dit op elkaar af te stemmen. 

 

 

 



Uitvindingscategorieën  

 
• Pionier uitvindingen;  
• Verbeteringen van de eigen technologie;  
• Verbeteringen van concurrent technologie;  
• “Reach-through” uitvindingen (in gebied eindgebruikers);   
• Die ene opmerkelijke uitvinding;  



Octrooistrategieën  



Waar? 

• “Mijn product valt binnen de claims van andermans 

octrooipublicatie; ik mag mijn product dus niet op de markt 

brengen.  

– status check  

– verleningsgeschiedenis 

– Oppositie / nietigheid  

 

 

 

 



Arnhemse octrooigeschiedenis… 

 



Nog één voorbeeldje 

• Probleem: Hoe schuimstabiliteit te 
verbeteren? 

 

• Bekend: hop bevat pectines 

 

• Uitvinding: toevoegen geïsoleerde 
hoppectines heeft verrassend effect op 
schuimstabiliteit    

 



Dank voor uw 

aandacht!  

 

Vragen?  

 

 

 

 

 

Hajo Kraak (V.O. – WTC Arnhem) 


