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Betreft: Uw voorgenomen octrooiaanvrage met betrekking tot een lODES
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Geachte heer Bouwman,

Op verzoek van de heer Maclaine Pont stuur ik u bijgesloten een afschrift
toe van mijn brief naar aanleiding van een bespreking in Rijswijk op 8
oktober j. 1•

Met vriendelijke groeten,

Algemeen Octrooi- en Merkenbureau

J. Dohmen

Bijlage Afschrift brief aan de heer Maclaine Pont d.d. 10 oktober 2003.
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Geachte heer Maclaine Pont,

In aans 1ui t i ng op onze bespreki ng van 8 oktober j. 1. kan i k u a1s vol gt
berichten.

De reeds door u en het Hoogheemraadschap van Ri j n1and op 8 j ul i 2003
i ngedi ende Nederl ands octrooi aanvrage 1023861 geeft het recht om ve6r 8
j u1i 2004 op, de in deze octrooi aanvrage vervatte materi e overeenkomsti ge
buitenlandse octrooiaanvragen in te dienen. In dit verband hebben wij
gesproken over een Europese octrooi aanvrage, waarmee octrooi kan worden
verkregen voor de bij het Europees Octrooiverdrag aangesloten landen.
Momenteel zijn 27 Europese landen bij dit verdrag aangesloten.

Het Europees octrooisysteem behelst een gemeenschappelijke
verleningsprocedure met toetsing van elke ingediende octrooiaanvrage op
ni euwhei d, uitvi ndi ngshoogte en i ndustrH!l e toepasbaarhei d. Een Europees
octrooi dient na verlening te worden gevalideerd in een of meer van de
aangesloten landen. Met octrooiverlening is in het algemeen een periode van
3 a 4 jaar gemoeid.

Zoals besproken, kan uw bovengenoemde Nederlandse octrooiaanvrage als basis
dienen voor een Europese octrooiaanvrage, waar nodig aangevuld met verdere
verbeteringen en/of uitbreidingen van de vinding. In het bijzonder dienen
nieuwe conclusies en zo mogelijk tekeningen in de vorm van stroomschema's
aan de octrooiaanvrage te worden toegevoegd.

De kosten voor het opstellen en indienen van een verbeterde Europese
octrooiaanvrage beg root ik vooralsnog op € 12.000 - 13.000. De aanvrage
zal in het Engels' worden opgesteld en ingediend.

Binnen een jaar na indiening van de Europese octrooiaanvrage dient een
verzoek voor toetsing te worden ingediend, samen met de aanwijzing van
landen waarvoor een Europees octrooi gewenst is. Op basis van een
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reservering voor a11e aanges10ten landen bedragen deze kosten (gebaseerd op
de huidige tarieven) ca. ~ 3500.

Gedurende de toets i ngsprocedure za1 er correspondenti e ontstaan met het
Europees Octrooibureau. waarvan de kosten thans moei1ijk zijn te overzien.
U dient rekening te houden met een bedrag in de orde grootte van ~ 3000 
4000.

De kosten voor het uiteindelijk va1ideren van het Europees octrooi in de
gewenste 1anden hangen sterk af van de noodzaak van het i ndi enen van de
verta1ing van de tekst. Gemidde1d bedragen deze kosten ca. ~ 3000. Echter
dit is sterk afhankelijk van de omvang van de uiteindelijke tekst van de
Europese octrooiaanvrage.

Tot slot. vanaf het derde 1evensjaar van de Europese octrooiaanvrage dienen
i nstandhoudi ngskosten ter grootte van gemi dde 1d ~ 500 te worden betaa1d.
Na octrooiver1ening dienen per land. waarvoor octrooi is verworven.
instandhoudingskosten te worden betaa1d. Hoewe1 deze bedragen sterk
vari eren tussen de verschi 11 ende 1anden. is het verstandi 9 am rekeni ng te
houden met een bedrag ter grootte van ~ 400 - 500 per jaar.

Alle bovengenoemde bedragen zijn exclusief BTW en bij benadering.

Zoa1s besproken. zult u de huidige Nederlandse octrooiaanvrage in eigen
beheer verder voortzetten. Zodra wi j van u een opdracht hebben gekregen
voor het opstel1en en indienen van een vervo1gaanvrage zul1en wij de
betreffende Neder1 andse octrooi aanvrage in ons bewaki ngssysteem opnemen.
opdat er geen rechten verloren zu11 en gaan door het ni et aanhouden van
bepaalde termijnen en het uitvoeren van noodzake1ijke acties.

Hoewe1 de Neder1andse octrooiaanvrage door mij nag niet inhoude1ijk is
bestudeerd. 1ijkt het thans raadzaam am enige voorzichtingheid in acht te
nemen bij het in de publiciteit brengen van informatie omtrent het
stembiljet waaruit technische details van de procedure zijn af te 1eiden.
Dit. omdat de eventue1e Europese octrooiaanvrage za1 worden uitgebreid met
andere toepassingen en varianten.

Voor het i ndi enen van octrooi aanvragen in 1anden ni et aanges 1oten bi j het
Europees Octrooiverdrag. zu11en nationa1e octrooiaanvragen v66r 8 juli 2004
moeten worden ingediend. U dient rekening te houden met indieningskosten in
de orde grootte van ~ 6000 - 7000 per land met een Enge1se tekst en ca ~
8000 - 9000 wanneer voor i ndi eni ng een verta 1i ng van de tekst in de
betreffende 1andstaa1 noodzakelijk is. De verdere procedure per land
varieert sterk maar houdt u rekening met kosten in de orde grootte van ~
6000 - 7000 per land.

Ik hoop u met het bovenstaande voldoende inzicht te hebben ~erschaft in de
kosten voor buiten1andse octrooi aanvragen gebaseerd op uw hui di ge
Neder1andse octrooiaanvrage 1023861.

Het is usance bi nnen onze branche om voar aanvang van het s tarten va n de
werkzaamheden een voorschat van 40% van de te verwachten initiele kosten te
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berekenen. Gebaseerd op het indienen van een Europese octrooiaanvrage
bedraagt dit voorschot dan ~ 5000.

Indien er naar aanleiding van onze bespreking en het bovenstaande nog
opmerkingen of onduidelijkheden zijn, verzoek ik u contact met mij op te
nemen.

Op uw verzoek heb ik een afschrift van deze brief toegestuurd aan de heer
Simon Bouwman van het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Met vriendelijke groeten,

Algemeen Octrooi- en Merkenbureau

J. Dohmen


