Standpunt en advies Raad van Toezicht over herinschrijving in het register van
octrooigemachtigden

Aanleiding
In de Circulaire van de Orde van Octrooigemachtigden juli/augustus 2015 heeft de Raad van Toezicht
een advies gepubliceerd dat naar het oordeel van de Raad de functie van EPO Examiner en technisch
onderzoeker bij het OCNL niet verenigbaar is met de inschrijving in het register van
octrooigemachtigden.
Van diverse kanten zijn vragen aan de Raad gesteld, die zich concentreren op eventuele voorwaarden
en beleid over herinschrijving in het register, ook voor anderen dan EPO Examiners en OCNL
technisch onderzoekers.
ROW1995 en herinschrijving
In tegenstelling tot een aantal andere landen en ook het register van Europese octrooigemachtigden
kent Nederland geen aparte regels voor herinschrijving. Voor herinschrijving gelden derhalve
dezelfde bepalingen als voor de eerste inschrijving.
De voorwaarden voor een eerste inschrijving van gemachtigden in het register van
octrooigemachtigden, voor welk register het bureau verantwoordelijk is, zijn geregeld in Art 23a lid 2
ROW 1995. Deze voorwaarden behelzen, kort gezegd, het met goed gevolg hebben afgelegd van het
examen of proeve van bekwaamheid en het gedurende ten minste drie jaren hebben behandeld van
octrooiaanvragen onder verantwoordelijkheid van een octrooigemachtigde. Het examen of de
proeve van bekwaamheid mag niet langer dan 10 jaar voor het indienen van het verzoek tot
inschrijving in het register zijn afgelegd. Vergelijk Art. 27e Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995
voor de bewijzen daarvan, het diploma en stageverklaring of het getuigschrift.
De Raad oordeelt over het verzoek tot inschrijving. Volgens Art 23a lid 5 ROW1995 kan de Raad op
aanvraag ontheffing verlenen van de verplichting het examen of de proeve van bekwaamheid af te
leggen of ten minste drie jaar octrooiaanvragen te behandelen onder verantwoordelijkheid van een
octrooigemachtigde.
Herinschrijving binnen 10 jaar na het afleggen van het examen of de proeve van bekwaamheid is
zodoende, net als een eerste inschrijving, mogelijk onder overlegging van de gebruikelijke bewijzen,
te weten het diploma en stageverklaring of het getuigschrift.
Wanneer het examen echter meer dan 10 jaar voor het verzoek tot inschrijving is afgelegd, voldoet
het indertijd verkregen diploma of getuigschrift niet langer. Dit is voor uitgeschreven
octrooigemachtigden, die het examen meer dan 10 jaar geleden hebben afgelegd en die zich
opnieuw willen laten inschrijven, een moeilijke situatie, waarvoor de Raad begrip heeft.
Een dergelijke uitgeschreven octrooigemachtigde kan een aanvraag voor ontheffing conform het
bovengenoemde Art 23a lid 5 ROW indienen en met een verkregen ontheffing een aanvraag tot
inschrijving bij het bureau indienen. Vgl. Art. 27e lid 3c van het Uitvoeringsbesluit ROW 1995.
Omdat de Raad, althans voor zover bekend bij de huidige leden en plaatsvervangende leden, nog
nooit een dergelijke ontheffingsaanvraag in behandeling heeft genomen, zijn er ook geen criteria
voor verlening van de ontheffing ontwikkeld.

Octrooigemachtigden, die in het register zijn ingeschreven, zijn automatisch lid van de Orde en
daardoor onderworpen aan de Verordening Permanente Educatie voor Octrooigemachtigden 2005
(PE Verordening). Voor het behoud van de inschrijving zijn behalve de verplichting voortvloeiend uit
deze Verordening geen andere regels gesteld.
In analogie daarmee is de Raad van mening dat voor verlening van ontheffing van het examen of de
proeve van bekwaamheid bij een verzoek tot herinschrijving geldt dat aantoonbaar is voldaan aan de
ook op de leden rustende verplichting tot permanente educatie gedurende de gehele periode van
uitschrijving.
Advies
De raad adviseert uit het register uitgeschreven octrooigemachtigden, die de optie willen
openhouden om zich opnieuw te laten inschrijven, zelf een overzicht bij te houden van de in elk jaar
gevolgde relevante opleidingen, symposia en andere bijeenkomsten gedurende de gehele periode
van zijn uitschrijving en dit overzicht te bewaren (dus in voorkomende gevallen langer dan vijf jaren,
in afwijking van art 3 van de PE Verordening) . Wanneer dit overzicht bij een aanvraag voor
ontheffing voor het examen dan wel proeve van bekwaamheid wordt overlegd aan de Raad en
daaruit blijkt dat aan de voorwaarden van de PE verordening is voldaan, zal de Raad de gevraagde
ontheffing verlenen.
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