EZ

Convenant Versterking Gebruik Octrooisysteem
1. De Staatssecretaris van
Economische Zaken, handelend als
bestuursorgaan, hierna te noemen
EZ;
2. De Orde van Octrooigemachtigden,
hierna te noemen: de Orde, te dezen
vertegenwoordigd door de voorzitter
van het Bestuur van de Orde, de heer
ir. H.A. Witmans;
Verder te noemen: partijen.
Overwegende dat,
– door de Staatssecretaris van
Economische Zaken in de beleidsvisie
‘Octrooibeleid en MKB1’ wijzigingen
van het Nederlandse octrooisysteem
onder de Rijksoctrooiwet 1995 in
gang zijn gezet en het belang van het
versterken van de kenniseconomie in
Nederland in het bijzonder door het
intensiveren van kennis en voorlichting over het gebruik van het octrooisysteem door het MKB is benadrukt;
– het wenselijk is dat de samenwerking tussen Octrooicentrum Nederland en de Orde op het gebied van
voorlichting inzake het octrooisysteem wordt geïntensiveerd;
– het wenselijk is dat het publiek
deugdelijk en helder wordt voorgelicht omtrent de werkzaamheden van
octrooigemachtigden;
– het wenselijk is dat de toegankelijkheid van het gebruik van de expertise
van octrooigemachtigden waar nodig,
wordt vergroot;
– het wenselijk is om het beroep van
octrooigemachtigde en de werkzaamheden daarvan meer onder de aandacht te brengen bij potentiële gebruikers van het octrooisysteem;
– het wenselijk is om het beroep van
octrooigemachtigde bij opleidingsinstituten meer onder de aandacht te
brengen;
– het wenselijk is om het bestaan van
het tuchtrechtsysteem van octrooigemachtigden bij het publiek onder de
aandacht te brengen.
Definities
Artikel 1
In dit convenant wordt verstaan
onder:
a. Octrooicentrum Nederland: het
bureau zoals bedoeld in artikel 1 van

de Rijksoctrooiwet 1995 dat als
agentschap ressorteert onder het
Ministerie van Economische Zaken
en zorgdraagt voor de octrooiverlening in Nederland en voor de verspreiding van technische kennis die in
de octrooiliteratuur ligt opgeslagen;
b. Orde: de Orde van
Octrooigemachtigden zoals bedoeld in
artikel 23d, eerste lid, van de
Rijksoctrooiwet 1995;
c. bestuur: het bestuur van de Orde
van Octrooigemachtigden;
d. octrooigemachtigde: een ieder die
is ingeschreven in het register van
octrooigemachtigden zoals bedoeld in
artikel 23a, tweede lid, van de
Rijksoctrooiwet 1995;
e. vrije gemachtigde: een octrooigemachtigde die als vrije beroepsbeoefenaar in opdracht van een derde zijn
werkzaamheden als octrooigemachtigde verricht.

octrooigemachtigden daarbij kunnen
bieden.
2. Octrooicentrum Nederland en de
Orde zullen zich gezamenlijk inspannen om de voorlichting over het
octrooisysteem verder te intensiveren
door middel van het geven van voorlichtingsbijeenkomsten en gastcolleges.
3. Tussen Octrooicentrum Nederland
en het bestuur vindt minstens drie
maal per jaar overleg plaats waarin
de voorlichtingsactiviteiten over het
octrooisysteem worden besproken.
Artikel 4 Facturen
1. Het bestuur zal de vrije gemachtigden aanbevelen duidelijk en gespecificeerd te factureren.
2. Het bestuur zal in de voorlichting
en op de website van de Orde de in
het eerste lid genoemde aanbeveling
vermelden.

Artikel 5 Advisering mogelijkheden
octrooisysteem
Artikel 2
1. Het bestuur zal de vrije gemachtigDe doelstelling van dit convenant is:
den aanbevelen om een eerste oriëntea. de bekendheid van het octrooisysrend gesprek, althans voor zover met
teem door middel van voorlichting
betrekking tot de mogelijkheden van
aan potentiële gebruikers te vergrohet octrooisysteem, kosteloos uit te
ten;
voeren en zal deze aanbeveling in de
b. te bevorderen dat de kosten van de voorlichting en op de website van de
diensten van octrooigemachtigden
Orde vermelden.
transparant zijn;
2. Octrooicentrum Nederland zal in
c. de toegankelijkheid van het gebruik het kader van het eigen voorlichtingsvan de expertise van octrooigemachbeleid een richtsnoer ontwikkelen
tigden, in het bijzonder vrije gemach- over de aard en de reikwijdte van de
tigden, waar nodig, te vergroten;
door Octrooicentrum Nederland uit
d. de voorlichting inzake het beroep
te voeren stand van de techniek
van octrooigemachtigde aan universi- onderzoeken in octrooiliteratuur en
teiten te intensiveren;
databases. Octrooicentrum Nederland
e. de bekendheid met het bestaan van zal het bestuur bij de totstandkoming
het tuchtrechtsysteem van de Orde te daarvan betrekken.
bevorderen.
Artikel 6 Digitalisering octrooiregister
Verplichtingen van de partijen
Octrooicentrum Nederland zal zich
inspannen om informatie digitaal
Artikel 3 Voorlichting octrooisysteem
beschikbaar te stellen die als verwij1. EZ en Octrooicentrum Nederland
zingen zijn opgenomen in het octrooizullen in hun voorlichting aan het
register, voor zover dit mogelijk en
MKB, universiteiten, hogescholen,
relevant is.
topinstituten en andere organisaties
voldoende aandacht besteden aan de
Artikel 7 Voorlichting betreffende het
mogelijkheden die het octrooisysteem beroep van octrooigemachtigde
biedt en de waardevolle diensten die
1. EZ, Octrooicentrum Nederland en
Doelstelling
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de Orde zullen zich inspannen om de
bekendheid inzake het beroep van
octrooigemachtigde te vergroten op
universiteiten.
2. Het bestuur zal octrooigemachtigden oproepen om kenbaar te maken
of zij bereid zijn om studenten middels een korte studentstage kennis te
laten maken met de octrooigemachtigdenpraktijk.
3. Het bestuur zal in de voorlichting
en op de website van de Orde aangeven welke octrooigemachtigden de in
het tweede lid genoemde studentstageplaatsen beschikbaar stellen of hebben.
Artikel 8 Stageplaatsen octrooigemachtigden in opleiding
Het bestuur zal in de voorlichting en
op de website van de Orde aangeven
welke octrooigemachtigden te vervullen stageplaatsen of vacatures
beschikbaar stellen of hebben.
Artikel 9 Voorlichting tuchtrechtsysteem
1. Het bestuur zal in de voorlichting
en op de website van de Orde de aandacht vestigen op het bestaan van het
tuchtrechtsysteem en op de wijze
waarop een klacht bij de raad van
toezicht van de Orde van octrooigemachtigden kan worden ingediend.
2. Het bestuur zal de vrije gemachtigden aanbevelen om naar opdrachtgevers duidelijk aan te geven, dat men
de mogelijkheid heeft om een klacht
betreffende het optreden van de
octrooigemachtigde in te dienen bij
de raad van toezicht van de Orde. Op
deze mogelijkheid moet uiterlijk worden gewezen wanneer de omstandigheden doen vermoeden dat een
geschil dreigt te ontstaan dan wel
reeds is ontstaan.
3. De Orde zal zich inspannen om
relevante tuchtrechtuitspraken
geanonimiseerd digitaal openbaar te
maken. EZ zal waar nodig de Orde
hierbij ondersteuning bieden.
4. In de voorlichting en op de website
van Octrooicentrum Nederland zal
het bestaan van het tuchtrechtsysteem
betreffende octrooigemachtigden worden vermeld.
Overige bepalingen
Artikel 10 Inwerkingtreding en looptijd
Dit convenant is gesloten voor de
bepaalde duur van drie jaar. Het

treedt in werking met ingang van de
dag na ondertekening.
Artikel 11 Opzegging
1. Elke partij kan dit convenant met
inachtneming van een opzegtermijn
van drie maanden schriftelijk met
redenen omkleed opzeggen, indien
een zodanige verandering van
omstandigheden is opgetreden dat dit
convenant billijkheidshalve op korte
termijn behoort te eindigen.
2. Van de opzegging wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.
3. Wanneer een partij het convenant
opzegt, eindigt het convenant voor
alle partijen.
Artikel 12 Wijziging
1. In onderling overleg tussen partijen
kan het convenant tussentijds worden
gewijzigd.
2. Tussentijdse wijziging van het convenant kan alleen met schriftelijke
instemming van de wederpartij.
3. Van een tussentijdse wijziging
wordt mededeling gemaakt in de
Staatscourant.

Artikel 16 Slotbepaling
1. Met dit convenant worden geen in
rechte afdwingbare rechten en verplichtingen voor partijen in het leven
geroepen.
2. Dit convenant wordt in de
Staatscourant geplaatst.
Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend,
Rotterdam, 10 november 2006.
De Staatssecretaris van Economische
Zaken,
C.E.G. van Gennip.
De Orde van Octrooigemachtigden,
namens deze,
H.A. Witmans.
1 Tweede Kamer, Kamerstukken II, 2005/2006, 30
635, nr. 1.

Artikel 13 Verslaglegging
1. Partijen treden geregeld in overleg
over de uitvoering en werking van dit
convenant, in het bijzonder als vast
agendapunt tijdens het reeds plaats
vindend regulier overleg tussen partijen.
2. Tijdens het in het eerste lid
genoemde overleg zullen partijen de
gegevens over de voortgang van het
convenant in een verslag vastleggen.
Artikel 14 Evaluatie
1. Partijen zullen vóór afloop van de
looptijd of na opzegging van het convenant de uitvoering en de werking
van dit convenant gezamenlijk evalueren aan de hand van vastgelegde
gegevens over de voortgang van het
convenant. Van de evaluatie maken
partijen gezamenlijk een verslag.
2. Partijen zullen, naar aanleiding van
het gezamenlijke verslag van de evaluatie, besluiten over voortzetting van
dit convenant.
Artikel 15 Onvoorziene omstandigheden
Indien onvoorziene omstandigheden
opkomen die van dien aard zijn dat
dit convenant billijkheidshalve
behoort te worden gewijzigd, zullen
partijen over de noodzaak van wijziging in overleg treden.
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