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DGBI-I&K / 26146985 • Nu de laatste vereiste ratificatie voor inwerkingtreding van het UPC-

verdrag op 17 februari jl. is gedeponeerd, is de opening van het Unified 
Patent Court op 1 juni 2023 definitief.  

• De naderende start van dit nieuwe octrooisysteem is van groot belang 
voor het innovatieve bedrijfsleven.  

• Deelname van Nederland aan het UPC via een lokale divisie draagt bij aan 
de sterke juridische infrastructuur in Nederland en aan een aantrekkelijk 
vestigings- en innovatieklimaat. 

• Vanuit het internationale karakter van octrooiprocedures bij het UPC 
bezien, is het wenselijk dat partijen ook in het Engels kunnen procederen. 
Daarover heeft ambtelijke afstemming met J&V plaatsgevonden.  

• In bijgevoegde brief informeert u de Kamer over deze punten en geeft u 
aan verheugd te zijn dat het UPC mede door de inzet van Nederland 
binnenkort de deuren kan openen voor partijen. 

• Ter ere van de opening van het UPC zal op 10 mei 2023 een evenement 
worden georganiseerd in samenwerking met de Gemeente Den Haag. In 
uw bijdrage kunt u eenzelfde lijn als in de Kamerbrief volgen. 

 
Toelichting 
 
UPC organisatie 
 

• Vanwege de beleidsverantwoordelijkheid voor intellectuele eigendom is de 
totstandkoming van het UPC en de oprichting van de lokale divisie bij EZK 
(directie I&K, DGB&I) belegd. 

• Via het UPC kan straks bij één instantie een uitspraak worden verkregen 
ten aanzien van de geldigheid van of inbreuk op een Europees octrooi met 
werking in vrijwel heel Europa. Dit voorkomt afzonderlijke, parallelle 
nationale procedures. Van deze efficiëntere rechtspleging zal het 
bedrijfsleven veel profijt hebben. 

• De andere pijler van de Europese octrooihervorming, de introductie van 
het unitair octrooi, biedt de mogelijkheid om met één registratie 
octrooibescherming te verkrijgen in vrijwel alle lidstaten van de EU. 
Daarmee zijn nationale validaties en de daaraan verbonden 
administratieve verplichtingen en vertaaleisen niet langer nodig. Dit maakt 
octrooibescherming in Europa voor het bedrijfsleven in het algemeen 
eenvoudiger, efficiënter en goedkoper. 

• Naast de hoofdvestigingen van het UPC in München en Parijs zullen er ook 
lokale divisies in diverse lidstaten ingericht worden. De nabijheid en de 
mogelijkheid om in eigen taal te procederen is voor m.n. het innovatieve 
mkb een voordeel. 
 

Lokale divisie 
 

• De MR heeft ingestemd met de oprichting van een lokale divisie van het 
UPC in Nederland. Impliciet lag aan dat besluit ten grondslag dat bij de 
lokale divisie in Nederland ook in het Engels geprocedeerd kan worden. Op 
grond van het oprichtingsverdrag van het UPC is echter een formele keuze 
nodig om die mogelijkheid te bieden. Om die reden wordt u nu verzocht 
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hierover ambtelijk geïnformeerd. 
• Voor de toevoeging van Engels als tweede procestaal is geen 

wetswijziging nodig omdat de mogelijkheid om in het Engels te 
procederen bij een lokale divisie van het UPC rechtstreeks volgt uit het 
UPC-oprichtingsverdrag. 

• Voor de huisvesting van de Nederlandse lokale divisie zal gebruik worden 
gemaakt van de zittingzaalfaciliteiten van The Hague Hearing Centre 
(THHC) in New Babylon (nabij Den Haag CS). Vanwege de onzekerheid 
over het aantal zaken in de eerste jaren zullen de faciliteiten op ‘case-by-
case’ basis gehuurd worden. Een daartoe strekkende overeenkomst is 
onlangs met The Hague Hearing Centre afgesloten. 

 
Promotie event UPC  
 

• Naast de lokale divisie in Den Haag zullen er 12 lokale divisies van het 
UPC in andere EU-lidstaten worden opgericht. Bij welke divisie een zaak 
wordt gevoerd is o.a. afhankelijk van de keuze van de eisende partij. Het 
is daarom van belang om voorafgaand aan de start de lokale divisie in 
Den Haag onder de aandacht te brengen van toekomstige gebruikers. 

• Voor de promotie van de lokale divisie in Den Haag zal samen 
opgetrokken worden met de Gemeente Den Haag en THHC. Daarmee 
versterken we tegelijkertijd de positie van Nederland als belangrijk 
octrooiland in Europa en Den Haag als centrum voor internationale 
rechtspraak. 

• Het promotie event zal op woensdag 10 mei vanaf 14:00 uur met inloop 
starten bij The Hague Hearing Centre. Er zullen verschillende speeches 
worden gehouden tot ongeveer 15:30 uur. Nadien volgt een 
receptie/netwerkborrel.  

• Er zullen ongeveer 100 personen worden uitgenodigd (bestaande uit 
advocaten, rechters, octrooigemachtigden etc.).  

• Voorzien is dat er tevens speeches zullen worden gegeven door de 
burgemeester van Den Haag, een van de Nederlandse rechters van het 
UPC, de vicevoorzitter van de Raad van Bestuur van het UPC (Paul van 
Beukering, werkzaam bij EZK) en een afgevaardigde vanuit de praktijk 
(van de Vereniging voor Intellectuele Eigendom Proces Advocaten).   

• Er zal ook pers aanwezig zijn om een fotomoment vast te leggen waarop 
de lokale divisie officieel zal worden geopend.  
 




