
 

 

Vuistregels  patenten 1 

Heb je een nieuw product gemaakt of een nieuwe aanpak bedacht om iets te produceren? Dan 
mag je alleen als uitvinder het product exploiteren. In Nederland is dat geregeld in de 
Rijksoctrooiwet. De vuistregels op deze pagina geven uitleg over wat er wordt verstaan onder 
het octrooi-, ofwel patentrecht. In deze vuistregels spreken we enkel van het patentrecht 
aangezien er geen onderscheid is met het octrooirecht behalve in de naam.  

HOE VRAAG JE EEN OCTROOI OF PATENT AAN? 

Als uitvinder is er sprake van intellectueel eigendom van de uitvinding. Je mag deze dan als enige 
op de markt brengen en exploiteren. Dat recht moet je vastleggen in een patent zodat je 
misbruik ervan voorkomt of het mogelijk maakt om een misbruiker een geldboete op te leggen. 
Als een patent wordt toegekend aan de uitvinder, heeft deze maximaal twintig jaar lang het 
alleenrecht. Dit recht is  overdraagbaar. 
 
Je vraagt een patent aan bij het Octrooicentrum Nederland. Die registratie – een octrooibewijs - 
is van groot belang. Zonder die registratie heb je geen alleenrecht. De registratie is op nationaal 
en Europees niveau geregeld; een patent dat in Nederland geregistreerd is geldt vaak ook binnen 
de Benelux, maar niet in bijvoorbeeld Aziatische landen. Het is belangrijk dat je dit goed uitzoekt 
(of laat uitzoeken) als je van plan bent om een product ook internationaal op de markt te 
brengen. Voor meer informatie hierover zie Voor welke landen aanvragen bij de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (RVO). 

WAT GEBEURT ER BIJ INBREUK OP JE OCTROOIRECHT? 

Als je vindt dat iemand het alleenrecht op je patent heeft geschonden kun je een 
schadevergoeding eisen. Daarvan moet je eerste de persoon of instantie die de inbreuk heeft 
gepleegd op de hoogte stellen. Hiervoor laat je een deurwaarder een zogenaamde 
‘desbewustzijnsverklaring’ opstellen en overhandigen aan deze persoon of instantie. Het 
Octrooicentrum Nederland kan je verder informeren over de te volgen procedure voor als je 
iemand juridisch aansprakelijk wilt stellen voor geleden schade. 

VRAGEN? NEEM CONTACT OP MET HET AUTEURSRECHTEN 
INFORMATIEPUNT (AIP) 

Heb je naar aanleiding van deze vuistregels nog vragen? Neem dan contact op met een van de 
medewerkers van het Auteursrechten informatiepunt (AIP) van je instelling. 
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https://www.rvo.nl/onderwerpen/innovatief-ondernemen/octrooien-ofwel-patenten/zoeken-octrooien/nederlands-octrooiregister
https://www.rvo.nl/onderwerpen/innovatief-ondernemen/octrooien-ofwel-patenten/octrooi-aanvragen/voor-welke-landen-aanvragen
https://www.auteursrechten.nl/contact

