Huishoudelijk reglement
bedoeld in artikel 23 h van de Rijksoctrooiwet 1995
zoals gewijzigd per 1 juni 2014
Artikel 1 - Zetel van de Orde
De Orde van Octrooigemachtigden is gevestigd te Den Haag.
Artikel 2 - Leden van de Orde
1. Gewone leden van de Orde van Octrooigemachtigden zijn allen die zijn ingeschreven in het
register, bedoeld in artikel 23a van de Rijksoctrooiwet 1995.
2. Naast gewone leden kent de Orde ook geassocieerde leden.
3. Geassocieerde leden kunnen uitsluitend zijn: uit het register uitgeschreven
octrooigemachtigden, octrooigemachtigden-in-opleiding, Europese octrooigemachtigden
kantoor houdende in Nederland, of Europese octrooigemachtigden-in-opleiding
kantoorhoudende in Nederland.
4. Om zich aan te melden als geassocieerd lid moet de aanmelding vergezeld gaan van:
a. een bewijs dat de inschrijving in het register is doorgehaald; of
b1. een door een in het register van octrooigemachtigden ingeschreven octrooigemachtigde
ondertekende verklaring dat betrokkene bij die gemachtigde of op diens kantoor in opleiding
is om het examen voor de octrooigemachtigde af te leggen en/of de in artikel 23a lid 2 van de
Rijksoctrooiwet 1995 bedoelde termijn te voltooien of dat de betrokkene zich voorbereidt op
de in artikel 23a lid 2 van de Rijksoctrooiwet 1995 bedoelde proeve van bekwaamheid, of
b2. een door de betrokkene afgegeven verklaring dat hij of zij in het bezit is van een van de in
de in artikel 23c lid 6 onder a) genoemde algemene maatregel van rijksbestuur bedoelde
bescheiden of dat hij of zij overeenkomstig artikel 23a lid 2 van de Rijksoctrooiwet 1995 tot
het examen respectievelijk de proeve van bekwaamheid is toegelaten; of
c. een door een in het register van octrooigemachtigden ingeschreven octrooigemachtigde of
door een Europees octrooigemachtigde ondertekende verklaring dat betrokkene bij die
gemachtigde of op diens kantoor in Nederland in opleiding is om het examen voor de
Europees octrooigemachtigde af te leggen als bedoeld in artikel 134 (2)(c) van het Europees
Octrooiverdrag, of een door zijn in Nederland gevestigde werkgever afgegeven verklaring dat
betrokkene zijn werkgever vertegenwoordigt voor het Europees Octrooibureau om te voldoen

aan Artikel 10 (2) van de Regulation on the European qualifying examination for professional
representatives.
5. Over de toelating van het aangemelde geassocieerde lid als bedoeld in lid 3 en lid 4 besluit
het bestuur van de Orde. Tegen dit besluit is beroep mogelijk bij de Raad van Toezicht.
6. Stemgerechtigd zijn alleen de gewone leden.
Artikel 3 - Bestuur van de Orde
1. Het Bestuur van de Orde bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en
twee, vier of zes andere leden.
2. De functies van secretaris en penningmeester kunnen in dezelfde persoon verenigd zijn, in
welk geval het aantal andere leden drie, vijf of zeven bedraagt.
3. Het aantal leden van het bestuur en de vereniging van de functies van secretaris en
penningmeester in dezelfde persoon worden bepaald bij een besluit van de Algemene
Vergadering naar aanleiding van een desbetreffend voorstel van het bestuur.
4. De voorzitter leidt de vergaderingen van de Orde en van het bestuur.
5. De secretaris voert de briefwisseling, houdt de notulen van de in het vorige lid bedoelde
vergaderingen en beheert het archief van de Orde.
6. De penningmeester beheert de geldmiddelen van de Orde.
7. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester worden bij afwezigheid vervangen door een
ander lid van het bestuur.
8. Het bestuur is verantwoordelijk voor de periodieke uitgifte van de Circulaire en van het
Orgaan voor de Octrooigemachtigden.
Artikel 4 - Raad van Toezicht voor de octrooigemachtigden
1. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden, waarvan ten minste drie leden worden gekozen
uit de gewone leden van de Orde.
2. Er zijn vijf plaatsvervangende leden, waarvan ten minste drie worden gekozen uit de gewone
leden van de Orde.
3. Het bestuur draagt aan de Algemene Vergadering de leden en de plaatsvervangende leden van
de Raad van Toezicht tot benoeming voor.

4. Het bestuur draagt aan de Algemene Vergadering een van de gekozen gewone leden voor ten
behoeve van de voordracht door de Algemene Vergadering aan de minister van Economische
Zaken voor de benoeming van dat lid tot voorzitter van de Raad van Toezicht, met
inachtneming van het bepaalde in artikel 23f lid 4 van de Rijksoctrooiwet 1995.
5. Het bestuur draagt aan de Algemene Vergadering een van de gekozen leden voor tot
benoeming als secretaris.
Artikel 5 – Verkiezingen
1. Met inachtneming van het bepaalde in lid 3 van dit artikel kiest de Algemene Vergadering uit
de gewone leden:
a. de leden van het bestuur van de Orde; en
b. de leden van de Raad van Toezicht en de plaatsvervangende leden van de Raad van
Toezicht met uitzondering van de voorzitter van de Raad van Toezicht.
2. Na verkiezing van de leden van het bestuur en de Raad van Toezicht wijst de Algemene
vergadering uit de leden van het bestuur, de voorzitter, secretaris en penningmeester van het
bestuur aan met inachtneming van het bepaalde in artikel 23e lid 3 van de Rijksoctrooiwet
1995 en wijst de Algemene Vergadering uit de leden van de Raad van Toezicht de secretaris
van de Raad van Toezicht aan met inachtneming van het bepaalde in artikel 23f lid 4 van de
Rijksoctrooiwet 1995.
3. De in lid 1 en lid 2 genoemde functionarissen treden om de twee jaar af, met dien verstande
dat:
in de even jaren aftreden:
a. de voorzitter en een, twee of drie gewone leden van het bestuur naar het gelang het
bestuur uit vijf, zeven of negen leden bestaat;
b. twee leden en drie plaatsvervangende leden van de Raad van Toezicht.
in de oneven jaren aftreden:
a. de secretaris, de penningmeester en een, twee of drie gewone leden van het
bestuur naar gelang het bestuur uit vijf, zeven of negen leden bestaat; indien de
functies van secretaris en penningmeester in een persoon verenigd zijn, zullen
naast deze functionarissen twee, drie of vier leden van het bestuur aftreden naar
gelang het bestuur uit vijf, zeven of negen leden bestaat;
b. drie leden en twee plaatsvervangende leden van de Raad van Toezicht.
4. Aftredende functionarissen, als genoemd in lid 1 en 2, zijn terstond herkiesbaar.
5. Het bestuur ontheft een lid van het bestuur van zijn functie op de in artikel 23g lid 2 van de
Rijksoctrooiwet 1995 ten aanzien van de Raad van Toezicht genoemde gronden.

6. In vacatures, ontstaan door overlijden of tussentijds aftreden of ontheffing van een van de in
lid 1 en 2 genoemde functionarissen, wordt zo spoedig mogelijk voorzien. De alsdan
benoemden treden af op het tijdstip waarop zij, in wier plaats zij zijn gekomen, hadden
moeten aftreden, indien zij in functie gebleven waren.
7. De in dit artikel bedoelde verkiezingen geschieden bij stemming voor elke te vervullen plaats
afzonderlijk. Gekozen is hij of zij, op wie bij stemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.
Komt door gelijkheid van stemmen meer dan een persoon voor de betreffende plaats in
aanmerking, dan zal tussen deze personen een herstemming plaatsvinden. Indien bij de
herstemming de stemmen staken, beslist het lot.
Voor de verkiezing van de leden van het bestuur of de leden en plaatsvervangende leden van
de Raad van Toezicht bedoeld in lid 1 kunnen door het bestuur en/of door ten minste tien
gewone leden kandidaten worden gesteld. Elke kandidaatstelling moet vergezeld zijn van een
verklaring van de betrokken kandidaat, dat deze bereid is een eventuele verkiezing te
aanvaarden. Kandidaatstellingen door het bestuur dienen in de in artikel 7 lid 3 bedoelde
convocatie te worden vermeld. Kandidaatstellingen door de gewone leden kunnen tot 6 (zes)
dagen voor het begin van de desbetreffende verkiezing schriftelijk bij de secretaris
geschieden. Is voor een vacature slechts één kandidaat gesteld, dan wordt deze, in afwijking
van het bovenstaande, zonder stemming geacht verkozen te zijn. Zijn voor een vacature meer
kandidaten gesteld, dan zal slechts tussen deze kandidaten worden gestemd.
Is voor een vacature geen kandidaat gesteld, dan vindt ter vergadering geen verkiezing plaats,
maar wordt het voorzien in deze vacature tot de eerstvolgende vergadering verdaagd.
8. Op de in lid 7 bedoelde wijze wordt tevens gestemd over de persoon die conform artikel 4 lid
4 wordt voorgedragen als voorzitter van de Raad van Toezicht.
Artikel 6 - In functie treden
De in artikel 5 lid 1 en lid 2 genoemde functionarissen treden in functie op de dag volgende op
die waarop zij verkozen zijn.
Artikel 7 - Vergaderingen van de Orde
1. De jaarvergadering van de Orde van Octrooigemachtigden zoals bedoeld in Art. 23l, eerste
lid, van de Rijksoctrooiwet 1995 wordt jaarlijks voor 1 mei gehouden. In deze vergadering
brengt de secretaris verslag uit over het afgelopen jaar van de Orde en de penningmeester
over het verloop en de stand van de geldmiddelen in het afgelopen boekjaar. Het boekjaar
wordt geacht te lopen van 1 januari tot en met 31 december.
2. In de in lid 1 bedoelde jaarvergadering wordt de begroting voor het volgende kalenderjaar
door het bestuur voorgelegd aan de leden van de Orde.
3. Overigens vergadert de Orde zo vaak het bestuur dit wenselijk oordeelt of wanneer ten minste
tien gewone leden zulks schriftelijk aan het bestuur verzoeken onder nauwkeurige opgave van
de te behandelen onderwerpen.

4. Het bestuur roept de vergadering van de Orde bijeen door een convocatie die ten minste 10
(tien) dagen vóór het houden van de vergadering aan de leden wordt toegezonden. In deze
convocatie zijn de punten van behandeling vermeld. Beslissingen omtrent niet in de
convocatie vermelde onderwerpen kunnen in een vergadering slechts worden genomen
wanneer ten minste de helft van de gewone leden van de Orde zich daarvoor verklaart.
In spoedgevallen kan het bestuur de vergadering van de Orde bijeenroepen op kortere termijn
dan tien, doch niet minder dan twee dagen.
5. De notulen van een vergadering worden op de eerstvolgende jaarvergadering ter goedkeuring
voorgelegd.
6. De leden hebben het recht in de vergadering voorstellen te doen en het woord te voeren.
Behoudens in de gevallen waarin dit reglement anders bepaalt, wordt in de vergadering bij
meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen beslist, waarbij elk gewoon lid één stem
uitbrengt.
7. Stemmingen over personen geschieden bij stembriefjes of in digitale vorm; over zaken
geschieden de stemmingen mondeling, tenzij het bestuur of ten minste drie van de aanwezige
gewone leden in plaats van een mondelinge stemming een schriftelijke stemming wensen.
Blanco stemmen worden als niet geldig uitgebracht beschouwd.
8. Bij staking van stemmen over zaken wordt het desbetreffende voorstel geacht te zijn
verworpen. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, behoudens in gevallen
waarin dit reglement anders bepaalt.
9. Tenzij anders bepaald, treedt een besluit van de vergadering in werking drie maanden nadat
dit schriftelijk aan de leden is meegedeeld.
Artikel 8 - Vergaderingen van het bestuur van de Orde
1. De vergaderingen van het bestuur van de Orde worden gehouden, wanneer en ter plaatse waar
de voorzitter of ten minste twee bestuursleden zulks wenselijk achten.
2. Tot het nemen van geldige besluiten is de aanwezigheid van ten minste de helft van het totale
aantal bestuursleden vereist.
3. De besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen; indien de stemmen staken,
beslist de voorzitter, die steeds als laatste zijn stem uitbrengt.
4. De notulen van een vergadering worden op de eerstvolgende vergadering ter goedkeuring
voorgelegd.
Artikel 9 - Geldmiddelen

1. De geldmiddelen van de Orde worden gevormd uit contributies, vrijwillige bijdragen,
erfstellingen, legaten, schenkingen en toevallige baten.
2. Het bedrag van de contributie, als bedoeld in artikel 23 h lid 2 (d) van de Rijksoctrooiwet
1995, wordt jaarlijks door de Algemene Vergadering vastgesteld. De contributie bedraagt
maximaal € 450,-.
3. Het bedrag van de contributie voor de geassocieerde leden wordt jaarlijks door de Algemene
Vergadering vastgesteld.
4. De termijn, binnen welke de contributies als bedoeld in lid 2 en lid 3 moeten worden voldaan,
eindigt op de eerste juli van het betreffende kalenderjaar.
Artikel 10 - Uitoefening van Toezicht
1. Het conform artikel 23s lid 1 van de Rijksoctrooiwet 1995 opgeroepen lid is gehouden aan de
oproeping gevolg te geven. Indien het lid naar het oordeel van de Raad van Toezicht zonder
geldige reden van verhindering aan de oproeping geen gevolg geeft kan de Raad niettemin
een beslissing nemen, met inachtneming van de bepalingen van artikel 23p van de
Rijksoctrooiwet 1995.
2. De Raad van Toezicht neemt de in artikel 23v, lid 1 van de Rijksoctrooiwet 1995 bedoelde
beslissingen met vijf leden of plaatsvervangende leden.
Artikel 11 - Wijziging van het Huishoudelijk Reglement
In de convocatie voor een vergadering van de Orde die bijeengeroepen is voor het nemen van een
besluit tot wijziging van dit reglement moet het voorstel tot wijziging woordelijk zijn
medegedeeld. Dit voorstel, dat ter vergadering kan worden geamendeerd, wordt slechts dan als
aangenomen beschouwd, indien de volstrekte meerderheid van alle gewone leden van de Orde
zich daarvoor verklaart. Indien deze meerderheid niet is verkregen stelt het bestuur uiterlijk drie
weken na de vergadering de leden hiervan en van de eventueel ter vergadering aangenomen
amendementen schriftelijk op de hoogte. Binnen vijf weken na de vergadering kunnen de gewone
leden de secretaris van de Orde schriftelijk mededelen of zij het - eventueel geamendeerde voorstel wensen te aanvaarden, waarbij het slechts dan als aangenomen wordt beschouwd, indien
hetzij de volstrekte meerderheid van alle gewone leden van de Orde, hetzij tweederde van de aan
deze schriftelijke stemming deelgenomen hebbende leden zich daarvoor verklaart.

