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In deze brochure helpen we u aan de hand van een 
voorbeeld met het lezen van uw octrooiaanvraag.

U heeft ervoor gekozen om een octrooiaanvraag op te 
laten stellen om uw uitvinding te beschermen. Inmiddels 
is het concept hiervoor gereed. We vragen u om dit 
concept goed door te nemen. Want voor een optimale 
bescherming van uw vinding is het van belang dat de 
aanvraag correct en volledig is.

 4. DEFINITIE VAN DE 

UITVINDING IN CONCLUSIES

1. DE MEEST NABIJE STAND 

VAN DE TECHNIEK

2. PRESENTATIE VAN DE 

UITVINDING

3. FIGUURBESCHRIJVING

De vier standaard onderdelen van een octrooiaanvraag:

Zo compleet en duidelijk mogelijk

Na indiening van een aanvraag is het niet meer 
wenselijk om iets toe te voegen of te veranderen. 
Juridisch gezien is er eigenlijk maar één kans om 
een uitvinding goed te definiëren. De aanvraag 
moet dus vanaf het begin zo compleet en duidelijk 
mogelijk zijn.  

De octrooiaanvraag voor uw vinding is een juridisch 
document met een wettelijk verplichte opbouw. Het leest 
dan ook niet erg makkelijk. Deze leeswijzer helpt u de 
aanvraag te beoordelen. We leggen de opbouw van de 
aanvraag uit en tevens geven we aan  
wat belangrijke punten zijn om op te letten.

Een octrooiaanvraag bestaat uit vier onderdelen. Dat zijn:
1. De meest nabije stand van de techniek.
2.  Presentatie van de uitvinding.
3.  Figuurbeschrijving met verdere uitleg van de 

uitvinding.
4. Definitie van de uitvinding in conclusies.

Het venijn zit in de staart. Want de conclusies vormen het 
belangrijkste onderdeel van de aanvraag. Deze conclusies 
– in het Engels claims – definiëren precies datgene 
waarvoor exclusieve rechten aangevraagd worden. 

De conclusies zijn dus bepalend voor het gevraagde 
octrooirecht. De kenmerken die erin staan, vallen onder 
de uiteindelijke octrooi bescherming. Concurrenten mogen 
toepassen wat niet binnen de definities in de conclusies 
valt. Het is dus van belang dat u vaststelt of de conclusies 
de lading van uw uitvinding dekken. 

De voorbeelden die we gebruiken zijn van een bestaand 
octrooi dat een driepuntsgordel voor kinderzitjes 
beschrijft.

Opbouw van uw octrooiaanvraag



Met bovenstaande voorbeelden heeft u een inzicht verkregen in de opbouw van een aanvraag. Uiteraard 
neemt uw contactpersoon bij EP&C de concept octrooiaanvraag graag ook nog met u door. Daarbij 
bespreken we eerst conclusie 1. Als we er samen van overtuigd zijn dat de octrooiaanvraag zo compleet 
en duidelijk mogelijk is, kan de aanvraag worden ingediend. De dag van indiening bepaalt de datum, 
waarna u met uw uitvinding, zoals die beschreven is in de octrooiaanvraag, naar buiten kunt treden. 
Wilt u hier meer over weten? Lees dan onze White Paper ‘De wereld binnen handbereik 
met prioriteitsrecht’.

It’s our business to put your business first

4.  Definitie van de uitvinding in conclusies1.  De meest nabije stand van 
de techniek

2.  Presentatie van de uitvinding

3. Figuurbeschrijving

De stand van de techniek is datgene wat al publiek bekend 
is tot aan de dag van indiening van de octrooiaanvraag. 
Voor de aanvraag is een publicatie geselecteerd. Deze 
publicatie benadert de uitvinding het meest. De 
geselecteerde publicatie is meestal een octrooipublicatie. 
Vervolgens worden de problemen of nadelen die kleven aan 
deze meest nabije stand van de techniek benoemd. 

Een voorbeeld hiervan is terug te vinden bij nummer [0004] 
in Voorbeeld 1.

Bij de presentatie van de uitvinding wordt uitgelegd hoe uw 
uitvinding een oplossing verschaft voor de problemen of 
nadelen die in de introductie over de stand van de techniek 
zijn benoemd. De presentatie volgt de lijn die is uitgezet in 
de conclusies. Vandaar dat deze begint met een beschrijving 
van uw uitvinding volgens conclusie 1. Vervolgens komt een 
aantal uitvoeringsvormen aan bod zoals die in de onder
conclusies zijn beschreven. Na elke feitelijke beschrijving 
volgt waarom deze uitvoeringsvorm voordelig is. 

In Voorbeeld 1 start bij nummer [0005] de presentatie van 
de uitvinding. De verschillende uitvoeringsvormen worden 
vanaf [0010] beschreven.

De figuurbeschrijving presenteert uw vinding aan de hand 
van figuren. Vaak wordt ook hier weer de lijn van de 
conclusies gevolgd. Het eerste gedeelte van de figuur
beschrijving laat doorgaans de context zien, bijvoorbeeld 
een machine of een proces, waarin uw uitvinding wordt 
toegepast. Daarna wordt ingezoomd op de uitvinding. 
Vervolgens worden een of meer uitvoerings varianten 
beschreven. De uitvoeringsvarianten zijn vaak gelinkt aan de 
aspecten uit de onderconclusies.

De figuurbeschrijving begint bij nummer [0018] in 
Voorbeeld 2.

Dit onderdeel heeft een vaste opbouw. De 
conclusies zijn gecategoriseerd en vormen 
een puntsgewijze beschrijving van uw 
uitvinding. Een eerste belangrijke categorie 
voor een set conclusies heeft betrekking 
op een inrichting, zoals een product of 
apparaat. Een tweede categorie heeft 
betrekking op een werkwijze, zoals een 
proces of een recept. Er kan een derde 
categorie zijn, die dan gericht is op een 
gebruik.

Een set conclusies binnen een categorie 
begint altijd met een onafhankelijke 
conclusie die het hoofdaspect van de 
uitvinding definieert. Wat dit hoofdaspect 
is, heeft u samen met uw octrooi
gemachtigde bepaald. De breedst mogelijke 
bescherming van uw uitvinding wordt 
bepaald door deze onafhankelijke conclusie. 
Vervolgens definiëren afhankelijke 
conclusies de uitvinding in meer detail door 
aanvullende aspecten te benoemen. 

Voor een juiste beoordeling van de 
conclusies moet u er dus van overtuigd zijn 
dat in de hoofdconclusie enkel het 

Voorbeeld 2

Voorbeeld 1

Voorbeeld 3

hoofdaspect van uw vinding is gedefinieerd. Overige relevante aspecten, veelal interessante 
uitvoeringsvormen die binnen de hoofdgedachte van de uitvinding vallen, moeten in de afhankelijke 
conclusies terug te vinden zijn.

In Voorbeeld 3 ziet u hoe de conclusies geformuleerd kunnen worden.
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Wij denken in 
mogelijkheden
Soms is er al veel geoctrooieerd. Is het speelveld dicht bezet. Veel 
obstakels en weinig marge voor bescherming. Onze 
gemachtigden helpen u de koers te zetten. Want we zijn gewend 
om te gaan met technologiegebieden waarin al veel 
geoctrooieerd is. 
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