
Concurrentie, nieuwe wetgeving,  
expansie.... Herman Witmans,  
de nieuwe voorzitter van V.O.,  
blikt vooruit op wat komen gaat.

→ Lees verder op pagina 2
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‘Solide  
basis biedt  
kansen  
voor de  
toekomstʼ 
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Het komt niet dagelijks in het 
nieuws, maar ook het octrooi-  
en merkenrecht blijft flink in 
beweging. We spraken de 
voorzitter Herman Witmans.  
Hij kijkt met een open blik naar 
de toekomst. 
 
Op 1 september 2019 trad Witmans 
aan als voorzitter. De van huis uit 
werktuigbouwkundig ingenieur kwam 
een kleine 30 jaar geleden bij V.O.  
in dienst als octrooigemachtigde in 
opleiding. Nu neemt hij het stokje 
over van Cees Jansen en mag hij  
de algemene vergadering van  
aandeelhouders voorzitten, waar  
de lijnen voor de komende jaren  
worden uitgezet.

Welke ontwikkelingen zijn  
er in jullie markt?
“Ik zie dat de markt steeds concurre-
render wordt. Zoals in zoveel  
markten steken er regelmatig nieuwe 
bureaus de kop op die zich richten 
op specifieke diensten met concurre-
rende prijzen. De nieuwkomers zien 
we met name op het gebied van de 
standaard, administratieve dienst
verlening. Zij nemen bijvoorbeeld  
de administratie en betaling van 
instandhoudingstaksen uit handen  
of ze richten zich op het valideren 
van Europese octrooien in de diver-
se landen na verlening.”

Waar ligt de toegevoegde 
waarde voor V.O. volgens jou?
“Onze klanten hebben vooral  
behoefte aan een kwalitatief hoog-
waardig, vakinhoudelijk advies.  
Ze zoeken naar de best mogelijke 
bescherming voor hun intellectueel 
eigendom. Dat is onze core busi-
ness. Het beschrijven en bescher-

men van intellectueel eigendom is 
gebaseerd op een uitstekende 
vertrouwensrelatie met de klant. 
Onze octrooigemachtigden kennen 
de business van hun klanten. Vaak 
hebben zij waardevolle, duurzame 
werkrelaties die heel lang bestaan.”

Zijn er wetswijzigingen te 
verwachten in de nabije 
toekomst?
“Die kans is aanwezig. Al sinds 2012 
zijn het Unitary Patent en het Unified 
Patent Court in de maak. Het unitaire 
octrooi is een alternatief voor het 
huidige Europees octrooi. Beide 
kunnen naast elkaar bestaan.  
Wanneer dit unitaire octrooi en het 
bijbehorende Europese octrooige-
recht inderdaad in werking treden, 
dan gaan octrooibureaus dat merken 
in hun dienstverlening. Een Euro-
pees octrooi valt nu na verlening 
uiteen in meerdere nationale octrooi-
en. Dit is niet zo bij een unitair oc-
trooi. Daardoor vervalt de noodzaak 
om het Europese octrooi te registre-
ren bij de nationale octrooibureaus 
en, waar nodig, daarbij een vertaling 
in te dienen. Wanneer het nieuwe 
unitaire octrooisysteem in werking 
treedt, heeft dat dus invloed op onze  
business. Of het nieuwe systeem 
daadwerkelijk van kracht gaat  
worden in de nabije toekomst valt 
niet te voorspellen. Eerst moeten  
we een uitspraak van het Duitse  
Constitutionele Hof afwachten.  
Zeer recent heeft de regering van 
het Verenigd Koninkrijk aangegeven 
dat het niet zal deelnemen aan het 
Unified Patent Court systeem. Dat 
betekent dat het verdrag gewijzigd 
moet worden. Die wijziging vereist 
heronderhandeling tussen de overblij-
vende verdragsstaten en de uitkomst 
daarvan is onduidelijk evenals de tijd 
die er mee gemoeid zal zijn.”

Maar zijn jullie hierop wel 
voorbereid?
“Jazeker. Al langere tijd houdt een 
werkgroep van V.O. de ontwikkelin-
gen goed in de gaten. Er ligt een 

draaiboek waarmee we onze klanten 
direct kunnen informeren wanneer 
het zover is. We zien het ook als kans 
voor onze klanten, omdat ze met 
hetzelfde budget voor meer onder-
werpen octrooi kunnen aanvragen.”

Waar gaan jullie je de  
komende jaren op richten?
“We zijn de afgelopen jaren uitgebreid 
met meerdere kantoren in Europa. 
Daarmee is ons netwerk vergroot en 
zijn we altijd in de buurt van onze 
klanten. Recent hebben we een 
kantoor in Luik geopend. Zo kunnen 
we ook het Franse taal gebied bedie-
nen. In de komende jaren zullen onze 
vestigingen worden versterkt met 
octrooigemachtigden met verschillen-
de universitaire achtergronden.  
 
Met welke nieuwe dienstver-
lening gaan jullie klanten 
verrassen? 
“We hebben een solide basis voor 
de toekomst, want het beschermen 
van intellectueel eigendom blijft onze 
kernactiviteit en de vraag daarnaar 
neemt zeker niet af. Maar we zitten 
niet stil. Klanten vragen ons steeds 
vaker om al in een vroeg stadium, de 
brainstormfase, mee te denken over 
het beschermen van hun intellectu-
eel eigendom. Dan gaat het regel-
matig ook om het beschermen van 
knowhow. Het geheim houden van 
de knowhow die bij medewerkers 
aanwezig is wordt nu vaak zeer 
algemeen in een arbeidsovereen-
komst geregeld. Wij denken dat een 
concretere omschrijving van gehei-
me knowhow later bij een mogelijk 
conflict daarover van grote waarde 
is. Door onze expertise in het be-
schrijven van technische processen 
en producten kan V.O. de bedrijven 
bij het vastleggen van hun geheime 
knowhow uitstekend van dienst zijn. 
Van het grootste belang is steeds 
om met onze klanten mee te denken 
bij het creëren van de best mogelijke 
bescherming van hun ontwikkelin-
gen. Ons motto is niet voor niets: 
activate your ideas."

‘Onze klanten hebben 
behoefte aan een  

kwalitatief hoogwaardig, 
vakinhoudelijk advies.ʼ
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Klant in beeld

Hoe kun je een achtbaan lichter, simpeler en  
efficiënter ontwerpen zonder concessies te doen 
aan de veiligheid? Daar heeft het Duitse ingenieurs-
bureau Stengel GmbH een kostenefficiënte 
oplossing voor bedacht. Stengel is marktleider  
op het gebied van het ontwerp en de constructie 
van achtbanen. V.O. werkte met hen samen om 
hun vinding te beschermen.

Innovatief ontwerp maakt 
achtbaan goedkoper

Stengels nieuwe ontwerp is een innovatie in het bevesti-
gen van zogeheten ‘backbonerailtracks’. Bij dit soort 
achtbanen bestaat de constructie uit twee stalen buizen 
– het basisspoor waarover de trein rijdt – en een dikke 
buis, de ruggengraat, die de baan stevigheid geeft en de 
enorme gkrachten opvangt. Deze constructie wordt 
toegepast bij grote achtbanen met loopings.

Concurrentievoordeel door efficiency
“De uitdaging is altijd hoe je de ruggengraat van de 
achtbaan met het spoor verbindt, vooral bij gedraaid 
spoortraject in de bochten”, vertelt Christian Stelzl, CEO 
van Stengel. “Tot nu toe gebeurde dat met holle stalen 
vormen, die allemaal op maat gemaakt moesten worden. 
Daar hebben wij een slimmere oplossing voor gevonden.”
De nieuwe constructie vervangt de verbindingsbuizen 
door eenvoudige platen. Stelzl: “We kunnen nu volstaan 
met één type plaat en is er geen duur maatwerk meer 
nodig. Ook al zit er een draai in het spoortraject, de 
platen kunnen altijd gemakkelijk op dezelfde manier 
bevestigd worden ten opzichte van de backbone.  
De platen bestaan daarbij uit minder materiaal, daardoor 

zijn ze lichter en dus goedkoper te produceren. Tegelij-
kertijd blijft de stabiliteit van de constructie van de baan 
behouden. Dat is interessant voor onze klant, de bouwer 
van de achtbaan. Dankzij ons octrooi kunnen onze 
klanten efficiënter produceren. Dat geeft onze klant een 
direct concurrentievoordeel.”

‘Dankzij ons octrooi kunnen onze 
klanten efficiënter produceren.ʼ
Dezelfde taal spreken
Stelzl en Lutz Keydel, octrooigemachtigde van V.O.  
in München, werkten gezamenlijk aan de bescherming 
van het ontwerp van Stengel, hun intellectueel eigendom.  
“Het fijnste aan de samenwerking met V.O. is dat we 
dezelfde technische taal spreken; we hadden aan een  
half woord genoeg”, zegt Stelzl. “We zijn allebei civiel 
ingenieur, dat helpt enorm”, vult Lutz Keydel van V.O.  
aan. Stelzl: “Het octrooitraject verliep iteratief. We hadden 
intensief contact, geen vraag was te veel. Daardoor  
konden we de tekst in de octrooiaanvraag steeds verder 
fijnslijpen.” 

Stengels nieuwe ontwerp heeft in Duitsland een octrooi 
gekregen. Ze past het ontwerp inmiddels toe bij nieuw te 
bouwen achtbanen. Het octrooi in Europa, China en de 
Verenigde Staten is in behandeling.

Lees het hele artikel en bekijk de video op: 
www.vo.eu/nl/klantcase/ingenieursbureaustengel
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Een uitvinding die niet meer weg te denken is  
uit het dagelijks leven; in 2019 bekroond met de 
Nobelprijs voor de Scheikunde; en ontwikkeld 
door een Brit, Amerikaan en Japanner. Het is  
allemaal van toepassing op de lithium-ionbatterij, 
die in laptops, mobiele telefoons en elektrische 
fietsen en auto’s zit. 

De Brit Stanley Whittingham staat aan de wieg van de 
oplaadbare batterij. Begin jaren ’70 combineerde hij titani-
um disulfide met lithium. De lithiumionen bewegen zich 
gemakkelijk van het ene deel van de batterij (anode) naar 
het andere (kathode), waar ze zich in het titanium disulfide 
vastzetten. De elektronen die bij dit proces vrijkomen, zijn 
klaar voor gebruik. Opladen gebeurde door de lithium 
ionen weer terug te laten stromen naar de anode. Er zat 
wel een nadeel aan: brand en ontploffingsgevaar. 

Het werk van Whittingham werd in 1977 voor het eerst 
geoctrooieerd. De jaren erna volgden diverse andere 
octrooien. 

Meer capaciteit, meer veiligheid, meer  
octrooien
De Amerikaan John B. Goodenough creëerde in 1980 
een oplaadbare batterij die nog meer energie kon op-
wekken. Hiervoor gebruikte hij kobaltoxide. Ook aan het 
werk van Goodenough werden octrooien toegewezen.

In de eerste helft van de jaren ’80 werkte de Japanner 
Akira Yoshino aan verbeteringen. Een daarvan was  
het vervangen van het lithium in de anode door  
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petroleumcokes (laagjes koolstof) en daar lithiumionen 
aan toe te voegen. In combinatie met de lithiumkobaltoxide 
kathode van Goodenough, was de eerste veilige(re), 
commercieel aantrekkelijke oplaadbare batterij geboren. 

In 1983 vroeg Yoshino een octrooi aan voor zijn ontwerp 
dat vandaag de dag de basis vormt voor de oplaadbare 
batterij. In 1991 kwam deze op de markt. Er volgden nog 
meer octrooiaanvragen voor zijn werk; in totaal zestig. 
Universiteiten en bedrijven haastten zich om te profiteren 
van de innovatieve technologie. Ze gingen zelf octrooi-
aanvragen indienen. Zo ontstond een ware race om de 
beste batterij te ontwikkelen. 

Batterijwereld in ontwikkeling
De ontwikkelingen in de batterijwereld volgen elkaar nog 
steeds in hoog tempo op. De capaciteit (in verhouding  
tot het gewicht), de (sociale) duurzaamheid van de  
materialen, en de veiligheid staan bij wetenschappers en 
bedrijven volop onder de aandacht. Dit heeft geleid tot 
innovaties zoals de solidstate batterij (met vaste in 
plaats van vloeibare onderdelen, en daardoor minder 
brandbaar). Maar ook tot het gebruik van andere materia-
len, zoals silicium, koperschuim en allerlei natuurlijke 
materialen. De batterij van het Israëlische StoreDot laadt 
een telefoon in minder dan een minuut op. Begin dit jaar 
kreeg het bedrijf een octrooi toegewezen voor het door-
ontwikkelen van deze technologie voor auto’s. 

Vijftig jaar na de uitvinding van de eerste oplaadbare 
batterij is het doel inmiddels: je auto opladen in zo’n  
vijf minuten. 

De lithium-ionbatterij

Uitgevonden
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1970 1977 1980 1983 1991 2020

Eerste octrooi op  
deze oplaadbare 
batterij verleend.

John B. Goodenough 
creëert en octrooi-
eert een batterij met  
kobaltoxide. De 
batterij levert meer 
energie en is veiliger.

Akira Yoshino ontwik-
kelt en octrooieert 
verbeterde batterij. 
Het lithium in de 
anode is vervangen 
door petroleumcokes 
en gecombineerd met 
de lithiumkobaltoxide 
kathode.

Eerste veilige  
lithium-ionbatterij  
op de markt.

Octrooi voor tech-
niek snelladen  
van batterij voor 
elektrische auto's. 

Stanley Whittingham 
ontwikkelt oplaad-
bare batterij van 
titanium disulfide  
en lithium.
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Service

V.O. adviseert bedrijven via 
subsidieprogramma Wallonië

Gesubsidieerd advies
Het subsidieprogramma wordt gesteund door het  
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Voor 
ondersteuning bij de oprichting van bedrijven, innovatie, 
de circulaire economie en de groei van Waalse bedrijven 
is subsidie beschikbaar. Maar dus ook specifiek voor 
advies over bescherming van intellectueel eigendom. 
Met de bedrijfscheque kunnen bedrijven gedurende drie 
jaar in totaal € 45.000 besteden aan advies van specialis-
ten over IE. Ze krijgen maximaal 75% van de advies
kosten vergoed. Dat kunnen adviezen zijn voor bijvoor-
beeld nieuwheidsonderzoek, literatuuronderzoek (‘state  
of art’), maar ook voor diepgaande strategische analyses. 

Gekwalificeerde dienstverlener
V.O. werd voor het overheidsprogramma gekwalificeerd 
op het gebied van dienstverlening IE. Inmiddels is V.O. 
met twee vestigingen (Leuven en Luik) vertegenwoordigd 
in België. Het kantoor in Luik is sinds enige tijd operatio-
neel. “Sinds kort is V.O. gevestigd op het LIEGE Science 
Park. We zijn daar onderdeel van een actieve bedrijven-
gemeenschap en hebben daar veel uitwisseling met 
groeiende bedrijven”, zegt Isabelle Surdej, octrooige-
machtigde in Luik. “Met onze locatie in Luik kunnen we 
de Franstalige markt nu beter bedienen. De bedrijfsche-
que is voor bedrijven een laagdrempelige manier om met 
ons in contact te komen. Ze kunnen bij ons terecht voor 
advies en praktische tips over hoe ze met hun innovaties 
meerwaarde kunnen genereren voor hun bedrijf”.

Gebruikmaken van de bedrijfscheque?
Wanneer uw bedrijf in Wallonië gevestigd is, kunt u in  
aanmerking komen voor een bedrijfscheque. De aanvraag 
kunt u indienen op www.chequesentreprises.be. De be-
drijfscheque is alleen beschikbaar voor kleine en middel-
grote ondernemingen die als handelsonderneming geregis-
treerd zijn bij de BanqueCarrefour des Entreprises (BCE).

Meer weten over de  
bedrijfscheque?
Neem dan contact op met:  
Isabelle Surdej 
+32 16 24 08 54
i.surdej@vo.eu

Het Waals Gewest (Wallonië-België) investeert in 
de toekomst van kleine en middelgrote bedrijven 
in Wallonië. Via ‘bedrijfs cheques’ (Chèques  
Entreprises) kunnen bedrijven per thema een 
subsidie besteden bij gekwalificeerde dienstverle-
ners voor dit overheidsprogramma. V.O. is er daar 
een van. Met een ‘Bedrijfscheque Intellectueel 
Eigendom’ op zak kunnen klanten voor advies 
direct terecht bij een vestiging van V.O. in België.
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Inzicht

Voor wie exclusieve rechten op technische innova-
ties wil laten vastleggen, is het aanvragen van  
een octrooi vaak dé oplossing. Maar het kan ook 
anders. Voor bijvoorbeeld de Duitse markt kunnen 
bedrijven ook kiezen voor bescherming van indus-
triële uitvindingen via een ‘gebruiksmodel’. Dat is 
interessant: zeker wanneer snelheid geboden is, 
kan dit een alternatief zijn voor een octrooi. Wat is 
een gebruiksmodel en hoe werkt het?

In feite is het doel van een gebruiksmodel vergelijkbaar 
met een octrooi: het verbiedt anderen om gebruik te 
maken van jouw IErecht. Als houder van dat recht kun  
je de concurrentie ervan weerhouden om uitvindingen  
te produceren en/of te commercialiseren. In bijvoorbeeld 
Nederland en België zijn er geen alternatieven voor 
octrooitrajecten. In landen als Italië, Spanje, Portugal, 
Polen, Denemarken en Duitsland is dat alternatief er wel. 
Het gebruiksmodel is hier het ‘kleine zusje’ van het 
octrooi. Het beschermt industrieel toepasbare technische 
uitvindingen. Daar vallen ook chemische stoffen, levens-
middelen en geneesmiddelen onder. 

Zes verschillen
Elk land dat een gebruiksmodel heeft, hanteert zijn  
eigen regels. Dit zijn de meest in het oog springende 
verschillen tussen octrooien en gebruiksmodellen:
•  Een gebruiksmodel geeft doorgaans tien jaar bescher-

ming. Een octrooi biedt bescherming tot wel 20 jaar. 
•  In tegenstelling tot octrooiaanvragen komt het bij 

gebruiksmodellen meestal niet tot een inhoudelijk 
onderzoek. Daarom is de doorlooptijd van aanvraag  
tot inschrijving van een gebruiksmodel aanzienlijk 
korter en kan deze soms al binnen zes tot acht weken 
worden ingeschreven bij het Deutsche Patent und 
Markenamt (DPMA). Ter vergelijking: een octrooi
aanvraag kan binnen een jaar verleend worden, maar 
dat kan ook drie tot vijf jaar, of zelfs langer, duren.

•  Het Duitse gebruiksmodel kent een zogeheten respijt-
periode (grace period) van zes maanden. De open-
baarmaking van de uitvinding door de aanvrager  

binnen de zes maanden vóór de prioriteitsdatum of 
aanvraagdatum van de aanvrage wordt dan niet in 
beschouwing genomen bij de beoordeling van  
nieuwheid en inventiviteit.

•  Voor Duitse gebruiksmodellen geldt dat mondelinge 
openbaarmaking en voorgebruik slechts relevant zijn 
voor het bepalen van nieuwheid en uitvindingshoogte 
als deze in Duitsland hebben plaatsgevonden.

•  Gebruiksmodellen zijn meestal niet toegestaan voor 
het beschermen van werkwijzen.

•  Duitse gebruiksmodellen kunnen worden afgesplitst 
van een Duitse octrooiaanvraag, als dat een Duitse 
nationale, Europese of internationale octrooiaanvraag 
betreft waarin Duitsland is aangewezen, of tijdens 
oppositieprocedures. 

Kiezen voor een gebruiksmodel
Stel, u wilt een Duits gebruiksmodel aanvragen. Anders 
dan bij octrooiaanvragen, is er geen verleningsprocedu-
re, waar kosten mee gemoeid zijn. Naast de service fee 
van V.O., bedragen de kosten voor het opstellen van de 
aanvraag gemiddeld tussen de € 3.000 en € 5.000. 
Vervolgens worden in de eerste drie jaar na het indienen 
geen jaartaksen gerekend. De heffing voor de volgende 
drie jaar is € 210, voor de volgende twee jaar € 350 en 
voor de laatste twee jaar € 530. Kleinere bedrijven  
kiezen het gebruiksmodel vaak vanwege de aanzienlijk 
lagere aanvraagkosten. Voor grotere bedrijven kan een 
kortere doorlooptijd doorslaggevend zijn voor de keuze 
voor het gebruiksmodel. Bovendien kan een ingeschre-
ven gebruiksmodel de basis vormen voor een inbreuk-
zaak tegen een mogelijke inbreukmaker, als een octrooi 
nog niet is verleend.

Meer weten? 
Neem dan contact op met:
Marijke Westra
+31 70 416 68 14
m.westra@vo.eu

Vlot alternatief voor octrooi: 
het gebruiksmodel



 
Nieuws

Brexit is een feit, wat betekent 
dat voor uw IE-rechten?
Het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft 
op 31 januari de EU verlaten. De 
Britten hebben tot het einde van dit 
jaar de tijd om met de EU tot afspra-
ken te komen over hun toekomstige 
relatie. Die periode kan eenmalig 
met twee jaar worden verlengd. 
Tussen 1 januari 2021 en 31 decem-
ber 2022 is er dus of een ‘deal’, of 
een ‘no deal’. Voor octrooizaken zal 
dit geen gevolgen hebben: het VK 
blijft aangesloten bij het Europees 
Octrooiverdrag. Op aanvullende 
beschermingscertificaten (ABC‘s) en 
parallelimport heeft de Brexit moge-
lijk wel invloed. Voor merken en 
modellen blijven bestaande registra-
ties waarschijnlijk gewaarborgd, 
zowel bij een 'deal' als bij een 'no 
deal'. Men dient er echter rekening 
mee te houden dat wanneer alle 
bestaande registraties worden om-
gezet naar vergelijkbare nationale 
rechten, de behandeling van nieuwe 
aanvragen in het VK aanzienlijke 
vertraging kan oplopen. Dat kan een 
reden zijn om nieuwe aanvragen in 
ieder geval tijdig te laten indienen. 
Lees meer hierover in ons  
Brexitdossier op www.vo.eu. 

Twee keer in de prijzen 
De Nederlandse vestiging van V.O. is in januari van dit jaar bekroond 
tot beste octrooibureau van 2019. Deze uitverkiezing als ‘Netherlands 
Patent Attorney Firm of the Year’ werd bekendgemaakt door Intellectual 
Asset Management (IAM) en World Trademark Review (WTR). De prijs 
maakt deel uit van de Global IP Awards. Deze prijzen worden sinds 
2019 uitgereikt aan IEkantoren over de hele wereld voor hun bijzonde-
re expertise en verdiensten. Namens V.O. namen partners Johannes 
van Melle en Marco Molling in Londen de prijs in ontvangst. In Parijs 
ontving partner Annemie Jaeken namens V.O. de 'silver award' voor 
Best IP Advisor Benelux, van Leaders League.

Partner Kim Tan met 
pensioen
Na een dienstverband van ruim 
32 jaar heeft Kim Tan afscheid 
genomen van V.O. om van zijn 
pensioen te gaan genieten.  
Hij werkte sinds 1987 bij de 
organisatie en was vanaf 1995 
partner. Met een achtergrond in 
industrieel ontwerpen speciali-
seerde hij zich binnen V.O. op 
het gebied van kantoorappara-
tuur, medische technologie, 
apparatuur voor de melkvee-
houderij en computergeïmple-
menteerde uitvindingen. Ook 
was hij actief betrokken bij de 
begeleiding van octrooige-
machtigden in opleiding.

V.O. schrijft mee aan nieuwste ‘Visser’
Octrooigemachtigde Peter de Lange (V.O.) heeft meegeschreven  
aan de nieuwste editie van het boek Visser’s Annotated European 
Patent Convention. Het is één van de bekendste studieboeken voor 
(aankomend) octrooigemachtigden over het Europees octrooirecht. 
Uitgever Wolters Kluwer heeft De Lange aangetrokken om samen  
met collegagemachtigden Kaisa Suominen (Finland) en Laurence Lai 
(Verenigd Koninkrijk) de nieuwe redactie te gaan vormen. Ze zullen  
het stokje overnemen van initiatiefnemer Derk Visser, die zich na  
meer dan 25 edities terugtrekt. Het boek is te bestellen via:
https://lrus.wolterskluwer.com/store.
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Column

Na 26 jaar heb ik V.O. verlaten. De afgelopen 12 jaar was ik voorzitter, een 
taak die ik heb overgedragen aan Herman Witmans. Een mooi moment om 
terug te kijken. Toen ik in 1993 hier kwam werken had V.O. al een uitsteken-
de reputatie. Het was voor die tijd een moderne dienstverlener met klinkende 
namen van gemachtigden en advocaten op het briefpapier. Er is sindsdien 
natuurlijk ook heel veel veranderd. In het oog springend is dat ons kantoren-
netwerk de afgelopen jaren sterk is uitgebreid van twee kantoren in Den 
Haag en Groningen tot meerdere vestigingen in drie landen. Een grote veran-
dering waardoor het aantal medewerkers verdubbelde. Ook zijn we met 
elkaar veel efficiënter gaan werken en besteden we meer aandacht aan het 
opleiden van onze mensen. 

Als gezonde onderneming moet je altijd anticiperen op nieuwe en toekomsti-
ge ontwikkelingen. U herkent dat vast in uw eigen organisatie. Zo hebben  
we ons destijds voorbereid op het wegvallen van werkzaamheden uit het 
vertalen van Europese Octrooien. Dit gebeurde ook daadwerkelijk in 2008.  
Ik was toen net voorzitter. V.O. sloeg zich er goed doorheen. Een mogelijke 
nieuwe ontwikkeling betreft het Unified Patent Court, een gemeenschappelijk 
octrooigerecht voor bepaalde landen van de EU. Dat gaat dan samen met de 
invoering van het Unitary patent, oftewel een Europees octrooi met eenheids-
werking. De kennis hiervoor is inmiddels in huis gehaald. Het lijkt er echter  
op dat Brexit deze nieuwe ontwikkeling op losse schroeven zet. Ook dat 
hoort bij ondernemen.

Het vak van octrooi en merkengemachtigde is door de jaren heen ook  
veranderd. Ondernemingen zijn zich tegenwoordig goed bewust van hun 
belang om goed om te gaan met hun intellectueel eigendom. Maar ook om 
het intellectueel eigendom van derden goed in de gaten te houden. Ons werk 
heeft zich van uitvoerend naar meer adviserend ontwikkeld. In mijn optiek is 
ons werk daarmee interessanter geworden. 

Wat ik mijn opvolger zou willen meegeven, is om alle medewerkers zoveel 
mogelijk te betrekken bij de verdere ontwikkelingen van V.O. En bovenal dat 
ons ultieme doel is en blijft: onze klanten zo goed mogelijk bedienen, zodat  
zij optimale resultaten kunnen bereiken als het om hun IE gaat.

Goed voorbereid op de toekomst

Cees Jansen
Oudvoorzitter V.O.

Over V.O. 
V.O. is een van de grotere dienstverleners binnen Europa op het gebied  
van octrooien en merken. Meer dan zestig specialisten ondersteunen onze 
klanten bij het maximaliseren van de waarde van hun intellectuele eigendom. 
We hebben ruime expertise en ervaring in de Chemie, Life Sciences,  
Engineering en Hightech & Electronics. Onze klanten variëren van 
 techstarters tot multinationals. Met tien kantoren in Nederland, België en 
Duitsland opereren wij in een wereldwijd netwerk van professionals. 
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‘Ons werk is  
adviserender,  
en daardoor  
interessanter  
geworden.ʼ


