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Aan de staatssecretaris van 
Infrastructuur en Milieu 
Mevrouw W.J. Mansveld 
Postbus  20901 
2500 EX   Den Haag 

DATUM 11 november 2014 

KENMERK CGM/141111-01 

ONDERWERP Octrooianalyse Nederlandse biotechnologiesector 

Geachte mevrouw Mansveld, 

Op verzoek van de COGEM heeft het Octrooicentrum Nederland (Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland) een onderzoek uitgevoerd naar het aantal octrooiaanvragen in 
Nederland op het gebied van de biotechnologie en hoe zich dit verhoudt tot andere landen. 
Het rapport Biotechnologie. Informatie uit octrooien van het Octrooicentrum en een door de 
COGEM uitgevoerde aanvullende analyse zijn in de onderhavige publicatie samengevoegd. 

Uit de analyses van de octrooiaanvragen blijkt onder meer dat Nederland behoort tot de top 
tien van landen met biotechnologische octrooiaanvragen. Wel lijkt Nederland terrein 
verloren te hebben op het gebied van de rode (medische) en witte (industriële) 
biotechnologie ten opzichte van zowel Aziatische als EU-landen, terwijl Nederland haar 
positie in de groene (landbouw) biotechnologische octrooiaanvragen juist versterkt lijkt te 
hebben. Verder blijken de grenzen tussen de groene, rode en witte biotechnologie aan het 
vervagen te zijn en wordt het onderscheid steeds moeilijker te maken. 

Het door het Octrooicentrum Nederland uitgevoerde onderzoek is ondersteunend aan de 
Trendanalyse biotechnologie 20151, waarin aandacht besteed zal worden aan de 
economische positie van de Nederlandse biotechnologiesector. Daartoe brengt TNO, in 
opdracht van de COGEM, in kaart hoe de Nederlandse biotechnologiesector zich in de 
afgelopen acht jaar heeft ontwikkeld, mede in vergelijking tot de biotechnologiesector 
wereldwijd. De analyse van het aantal octrooiaanvragen is hiervoor van belang, omdat dit 
één van de graadmeters is voor innovatie.  

1 De trendanalyse biotechnologie is een periodiek uitgevoerde trendmatige analyse van biotechnologische 
ontwikkelingen die op verzoek en ten behoeve van de Tweede Kamer opgesteld wordt. 
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Octrooiaanvragen biotechnologie stabiel 
Uit het onderzoek van het Octrooibureau blijkt dat het aantal wereldwijde octrooiaanvragen 
op het gebied van de biotechnologie ongeveer gelijk is gebleven in de periode tussen 2003 en 
2011. Dit terwijl het totale aantal octrooiaanvragen in alle technologiegebieden juist met 
40% gestegen is. Het relatieve aandeel van de biotechnologie in het totale aantal wereldwijde 
octrooiaanvragen is dus gedaald. 

In Nederland is na een snelle groei van het aantal biotechnologische octrooiaanvragen in de 
jaren tot 2007 een daling ingezet, waardoor in 2011 het aantal aanvragen ongeveer gelijk was 
aan 2003. Opvallend is dat het totale aantal octrooiaanvragen in Nederland terugloopt (dit in 
tegensteling tot de wereldwijde trend), waardoor het belang van de biotechnologie ten 
opzichte van andere technologievelden in Nederland juist toeneemt.  

Positie Nederland ten opzichte van andere landen teruggelopen 
De Verenigde Staten is koploper in de wereld wat betreft het aantal biotechnologische 
octrooiaanvragen. Uit het onderzoek blijkt dat vooral in Aziatische landen het aantal 
biotechnologische octrooiaanvragen groeit. China heeft in de laatste jaren een sterke groei 
doorgemaakt en had in 2011 het grootste aantal aanvragen na de VS. Wanneer de 28 EU-
landen overigens als één blok worden genomen, zijn de EU28 na de VS de grootste partij bij 
biotechnologische octrooiaanvragen. 

Onderverdeling naar sectoren: Nederland vooral sterk in groene biotechnologie 
Het Octrooicentrum heeft ook naar de sectoren binnen de biotechnologie gekeken; de groene 
(landbouw), rode (medische) en witte (industriële) biotechnologie.  

Uit hun analyse blijkt dat per saldo het aantal octrooiaanvragen in Nederland op het gebied 
van de witte biotechnologie sinds 2003 is gestegen, en voor de rode biotechnologie is 
gedaald. Opgemerkt moet worden dat deze daling overeenkomt met de wereldwijde daling 
van het aantal octrooiaanvragen in de rode biotechnologie. Een verklaring voor deze 
wereldwijde daling wordt niet gegeven. Nederland bekleedt met respectievelijk 2,7% en 
2,4% van de wereldwijde witte en rode biotechnologische octrooiaanvragen in de periode 
2003 tot 2011 de 9de positie van landen in beide sectoren.2 

In de groene biotechnologie is het aantal octrooiaanvragen in Nederland gestegen. Het aantal 
octrooiaanvragen is echter te klein om een onderbouwde uitspraak te doen over een toename 
van het aantal aanvragen over de jaren heen. Vergelijking van het totale aantal groene 
biotechnologische octrooiaanvragen in de periode 2003 tot 2011 met die van andere landen, 
leert dat Nederland een belangrijke speler in de groene biotechnologie is, en met een aandeel 
van 5,7% van de wereldwijde groene octrooiaanvragen de 4e positie van landen inneemt.3 

2 Zie Deel II, §2.1 (figuur 3) en §2.2 (figuur 5) rapport Biotechnologie; informatie uit octrooien, blz 9 en 10. 
3 Zie Deel II, §2.3 (figuur 7) rapport Biotechnologie; informatie uit octrooien, blz 12 
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Opgemerkt moet worden dat met name in de landbouwsector octrooiering niet de enige vorm 
van bescherming van intellectueel eigendom is. Nieuwe plantenrassen zullen in Nederland 
en de andere EU-lidstaten over het algemeen onder het kwekersrecht vallen. Dit in 
tegenstelling tot de VS waar het octrooirecht een belangrijker positie inneemt. Dit kan ertoe 
leiden dat de innovatiepositie van de VS ten opzichte van bijvoorbeeld Nederland overschat 
wordt als alleen naar het aantal octrooien gekeken zou worden. 

Ontwikkelingen sinds vorige analyse uit 2005: aandeel Nederland neemt af 
In 2006 heeft de COGEM een vergelijkbare analyse laten uitvoeren door het Octrooicentrum 
Nederland.4 Destijds is de periode 1995 t/m 2004 geanalyseerd. Hoewel bij het vergelijken 
van de resultaten van twee onderzoeken waartussen een grote periode zit, enige 
voorzichtigheid moet worden betracht, geeft een vergelijking van de kerngetallen uit beide 
analyses wel een indicatie van de ontwikkelingen gedurende de afgelopen 10 jaar.  

Over de periode 1995 t/m 2004 nam Nederland met 2,6% van rode, 2,9% van de witte en 4,2% 
van de groene wereldwijde biotechnologische octrooiaanvragen, in alle sectoren de 4e positie 
van landen in. Gezien de percentages over de huidige periode (respectievelijk 2,4%, 2,7% en 
5,7%) lijkt zich bij de rode en witte biotechnologie een lichte daling te hebben voorgedaan, 
terwijl het aandeel in de wereldwijde groene biotechnologie juist is gestegen. Hoewel de 
percentages betreffende de rode en witte biotechnologische octrooiaanvragen slechts licht zijn 
gedaald, is Nederland op de ranglijst van landen door zowel China en Zuid Korea ingehaald en 
door Europese landen als Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk.  
De stijging van het aandeel groene biotechnologische octrooiaanvragen heeft niet geleid tot 
een andere positie op de wereldranglijst. Dit komt mede omdat de onderlinge verschillen in 
de groene biotechnologie groter zijn dan in de andere sectoren, waardoor alleen grotere 
verschuivingen leiden tot een andere positie in de lijst. 

COGEM analyse vanwege methodologische beperkingen Octrooicentrum onderzoek 
Bij de in het onderzoeksrapport vermelde top tienen van Nederlandse octrooiaanvragers in 
de verschillende biotechnologiesectoren, valt op dat sommige bedrijven en instellingen een 
prominente positie in nemen in sectoren buiten hun werkveld (zoals het planten-
biotechnologie bedrijf Keygene in de witte biotechnologie). Dit komt doordat de indeling 
van octrooien is gebeurd aan de hand van de aan octrooiaanvragen toegekende IPC-codes 
(International Patent Classification). Aan één octrooiaanvraag kunnen en worden vaak 
meerdere codes toegekend, waardoor aanvragen bijvoorbeeld zowel witte, rode als groene-
IPC codes meedragen. Dit betekent dat in de analyse van het Octrooicentrum regelmatig één 
octrooiaanvraag onder verschillende sectoren voorkomt.  

Om een beter beeld te verkrijgen van de verdeling van Nederlandse octrooiaanvragen over 
de verschillende sectoren en in welke bedrijven en instanties de grootste spelers zijn binnen 

4  Knecht JH (2006). Trendanalyse Biotechnologie: Informatie uit octrooiaanvragen van Nederlandse instellingen. 
Cluster Kennisontwikkeling en Beleidsinteractie, Octrooicentrum Nederland 
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bepaalde sectoren, is door de COGEM een analyse uitgevoerd van alle biotechnologische 
octrooiaanvragen in de periode 2003 tot 2011. Het betrof in totaal 2.774 octrooiaanvragen. 

De indeling van octrooiaanvragen over de drie verschillende sectoren bleek geen eenvoudige 
zaak en arbeidsintensief. Veel octrooiaanvragen dragen kenmerken van meerdere sectoren 
met zich mee. Een voorbeeld hiervan is de industriële productie van een voedingsmiddel 
ontwikkeld voor patiënten met een darmziekte. Een dergelijke octrooiaanvraag heeft 
elementen die onder alle drie de sectoren passen. Andere octrooiaanvragen passen onder 
geen van de sectoren omdat ze algemene principes of methodes beschrijven of geen link 
hebben met landbouwkundige, industriële, of medische toepassingen. 

Bij de classificatie van de octrooiaanvragen is de volgende (niet uitputtende) lijst met de 
criteria gehanteerd: 

 Wat is het doel van het patent: beschrijft het bijvoorbeeld een productiemethode (meestal
witte biotechnologie) of een werkingsmechanisme?

 Wat is het overheersende element in de aanvraag?

 Op welk werkveld richt de octrooiaanvrager (bedrijf of instelling) zich?

 Octrooien gericht op ‘industriële’ productie van het maken van wijn, kaas, e.d. (zoals gg- 
gisten of procestechnologie) zijn ingedeeld in de witte biotechnologie;

 Veterinaire octrooiaanvragen zijn ingedeeld onder rode biotechnologie;

 Octrooiaanvragen over biofuels zijn meestal ingedeeld onder groene biotechnologie,
maar methoden om algen te kweken (procestechnologie) zijn ingedeeld in de witte
biotechnologie.

Zoals mede uit de bovenstaande lijst met criteria blijkt, is een indeling van octrooiaanvragen 
over de verschillende sectoren enigermate arbitrair. Toch geeft de indeling een goede 
indicatie waarop octrooiaanvragers in Nederland zich richten en wie de grootste 
octrooiaanvragers zijn binnen de verschillende sectoren. 

Octrooiaanvragers in Nederland 
Op het gebied van de rode biotechnologie vinden in Nederland veruit de meeste octrooi-
aanvragen plaats, gevolgd door de witte biotechnologie (zie tabel 1). 

Binnen de rode biotechnologie is de Koninklijke Philips NV veruit de grootste aanvrager 
(tabel 2). In de vorige analyse was dit bedrijf nog een kleine speler. Destijds was Akzo 
Nobel de grootste partij. Echter na het afstoten van de geneesmiddelengroep (Organon, 
Intervet) in 2007 speelt deze firma geen rol meer in deze sector. Philips heeft zich in de 
afgelopen tien jaar sterk gericht op medische technologie, wat zijn weerslag vindt in het 
aantal octrooiaanvragen. Andere grote aanvragers zijn Crucell en Intervet (veterinaire 
octrooiaanvragen). Een bijzondere positie neemt Applied Research Systems in. Sinds 2005 
zijn door dit bedrijf geen octrooiaanvragen meer ingediend. Het bedrijf is of was gevestigd in 
Curaçao en voerde zelf geen onderzoek uit, maar is een holding voor beheer of handel in 
intellectual property rechten. 



5 

5  Analyse COGEM 
6  Top tien van Nederlandse ondernemingen en kennis-

instellingen met het grootste aantal octrooiaanvragen in de 
betreffende sector. Organisaties met minder dan 5 
aanvragen in de periode 2003-2011 zijn niet opgenomen.  

Tabel 1: Octrooiaanvragen biotechnologie 

2003‐2011 in Nederland5

Rode biotechnologie  59,7 %

Witte biotechnologie  26,6 %

Groene biotechnologie 10,7 %

Anders  3 % 

Tabel 2: Nederlandse octrooiaanvragers 

rode biotechnologie6,3

Onderneming  Aantal

Koninklijke Philips Electronics NV  326

Intervet International BV 97

Crucell Holland BV  70

Applied Research Systems  52

Ferring Pharmaceuticals 34

Pamgene International BV  26

DSM  18

Nutricia  15

Unilever  15

Crossbeta Biosciences BV 14

Kennisinstellingen 

Erasmus MC  70

Academisch Ziekenhuis Leiden 

Universiteit (LUMC) 

57

Academisch Ziekenhuis

Universiteit van Amsterdam 

(AMC) 

44

Vrije Universiteit  39

St. Katholieke Universiteit 

(Radboud Universiteit Nijmegen) 

33

UMC Utrecht  30

Nederlands Kanker Instituut 

(NKI) 

24

TNO  23

Universiteit Utrecht  19

Academisch Ziekenhuis 

Universiteit Maastricht 

17

Tabel 3: Nederlandse octrooiaanvragers 

groene biotechnologie2,3

Onderneming Aantal 

KeyGene 55 

Rijk Zwaan 24 

Unilever 21 

Nutricia 18 

ENZA 11 

BASF 11 

De Ruiter Seeds 9 

Monsanto 7 

AVEBE 6 

BEJO Zaden 6 

Kennisinstellingen

Wageningen University 20 

Plant Research International 

(WUR) 

17 

STW 11 

Stichting DLO (WUR) 7 

TNO 5 

Tabel 4: Nederlandse octrooiaanvragers witte 

biotechnologie2,3

Onderneming Aantal 

DSM 438 

Shell International Research 20 

Unilever 18 

Friesland Brands BV 16 

Purac Biochemicals BV 15 

Koninklijke Philips Electronics 13 

Fujifilm MFG Europe 13 

Campina BV  10 

Loders Croklaan  7 

Feyecon BV  6 
Biothane Systems Int. BV 5 

Kennisinstellingen

TNO 33 

University Delft 14 

St Dutch Polymer Institute 6 

Stichting DLO (WUR) 5 

Universiteit van Amsterdam 5 
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Bij de kennisinstellingen is het Erasmus MC de grootste octrooiaanvrager. Academische 
ziekenhuizen of universitaire medische centra zijn sowieso goed vertegenwoordigd. 
 
In de witte biotechnologie neemt één bedrijf, DSM, ca. 60% van alle octrooiaanvragen voor 
zijn rekening (tabel 4). Het aantal octrooiaanvragen van de andere (publieke of private) 
organisaties vallen in het niet bij die van DSM. Ook in de analyse uit 2006 was DSM de 
grootste speler, met Akzo Nobel als tweede aanvrager. Door het wegvallen van Akzo Nobel 
is de kloof tussen het aantal octrooiaanvragen van DSM en de rest vergroot. 
 
Het aantal octrooiaanvragen in de groene biotechnologie is duidelijk kleiner dan in de andere 
twee sectoren (tabel 3). Keygene is de grootste octrooiaanvrager met 55 aanvragen. Wanneer 
de verschillende onderdelen van Wageningen UR, - zoals Plant Research International,  
Wageningen Universiteit of Stichting DLO-, bijeen genomen worden, is dit de tweede partij 
met 48 octrooiaanvragen.  
Ten opzichte van de vorige analyse uit 2006 lijkt het aantal groene biotechnologische 
octrooiaanvragen gestegen. Keygene was in 2006 nog een kleine speler en is nu uitgegroeid 
tot de grootste partij in deze sector.  
 
Indeling in rode, groene en witte biotechnologie achterhaald?   
Bij analyse van de octrooiaanvragen blijkt dat de klassieke indeling van biotechnologie in 
groene, witte en rode biotechnologie steeds minder passend is. Veel van de octrooiaanvragen 
bestrijken meerdere velden binnen deze sectoren. Ook zijn er veel octrooiaanvragen die 
onderwerpen betreffen die niet goed passen binnen groen, rood of wit, zoals cosmetica of 
biosensoren om milieuvervuiling of explosieven te detecteren. Uit de octrooianalyse komt 
het beeld naar voren dat biotechnologie zijn weg heeft gevonden naar allerlei verschillende 
onderzoeksgebieden en industrieën.  
 
Signalering 
De COGEM signaleert dat uit de gemaakte octrooianalyses een aantal conclusies naar voren 
komen die van belang kunnen zijn voor het innovatie- en biotechnologiebeleid: 
- Nederland behoort tot de wereldwijde top tien van landen met biotechnologische 

octrooiaanvragen; 
- De meeste octrooiaanvragen in Nederland betreffen de rode (medische en veterinaire) 

biotechnologie;  
- In de rode en witte biotechnologie lijkt Nederland qua aantal octrooiaanvragen terrein te 

hebben verloren aan zowel Aziatische als EU-landen. 
- In de groene biotechnologie behoort Nederland tot de top vier landen met 

octrooiaanvragen en heeft haar positie zelfs versterkt; 
- Met name in de witte en rode biotechnologie is steeds één onderneming van grote 

invloed op het aantal octrooiaanvragen; 
- Kennisinstellingen zijn in Nederland relatief grote octrooiaanvragers;  
- Het klassieke onderscheid tussen groene, rode en witte biotechnologie wordt steeds 

moeilijker te maken; 
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- Biotechnologie vindt zijn weg naar tal van verschillende sectoren in het onderzoek en de 
industrie, en wordt meer en meer een ‘enabling technology’ die binnen andere 
technologieën gebruikt wordt of andere technologieën en toepassingen mogelijk maakt. 

 
 
Hoogachtend, 

 
Prof. dr. ing. Sybe Schaap 
Voorzitter COGEM 
 
 
 
cc. S.A.M. Dijksma, staatssecretaris van Economische Zaken 
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Inleiding 
 
 
 
Innovatie 
Bedrijven en instellingen kunnen op vele manieren bezig zijn met innovatie. Een 
bedrijf kan een nieuw product ontwikkelen of op een slimme manier een dienst of 
productieproces verbeteren. Op een technologische innovatie die industrieel 
toepasbaar is, kan octrooi worden aangevraagd. Dit kan (een onderdeel van) een 
nieuw product zijn, maar ook een technologische verbetering van een bestaande 
werkwijze of een productieproces. Niet alle vormen van innovatie leiden tot 
octrooiaanvragen. Zo is bijvoorbeeld het ontwikkelen van software, het gebruik van 
Internet (e-business) of een nieuwe marktstrategie in het algemeen niet 
octrooieerbaar. 
 
Waarom is een onderzoek naar octrooiaanvragen interessant? 
Het is één van de weinige manieren om innovaties vast te leggen en de uitkomst 
van innovaties te meten. Daarnaast zijn octrooiaanvragen waardevol, omdat deze 
de mate aangeven waarin partijen hun innovatie zowel in commercieel als in 
technisch opzicht het beschermen waard vinden. Een octrooiaanvraag kost geld. 
Daarom worden alleen innovaties door middel van een octrooiaanvraag vastgelegd 
als de aanvrager zijn vinding waardevol genoeg vindt om deze te beschermen. 
 
Bijna elk land heeft een octrooiwet- en regelgeving en als gevolg hiervan meestal 
ook een instantie waar een octrooiaanvraag kan worden ingediend. In Nederland is 
dit Octrooicentrum Nederland, een onderdeel van de Rijksdienst voor ondernemend 
Nederland. Daarnaast bestaan er instanties waarbij voor meerdere landen tegelijk 
een octrooi kan worden aangevraagd, zoals het Europees Octrooibureau (EOB) en 
de World Intellectual Property Organisation (WIPO). 
 
Om een goede vergelijking te kunnen maken tussen de internationale 
octrooiposities, baseert Octrooicentrum Nederland zich op octrooiaanvragen die 
ingediend zijn bij de WIPO (zogeheten WO-aanvragen) en/of het EOB (zogeheten 
EP-aanvragen). Internationale aanvragen geven de best mogelijke 
vergelijkbaarheid qua kwaliteit van de aanvragen. 
 
Waarom Octrooiaanvragen en niet octrooien? 
Omdat regels, procedures en de duur voor toekenning van octrooien per 
octrooiregelgeving kunnen verschillen en het soms vele jaren duurt voordat een 
octrooi wordt verleend, wordt bij onderzoeken veelal gekeken naar 
octrooiaanvragen en niet naar verleende octrooien. 
 
Een andere reden is dat ook in het geval dat een octrooi niet wordt verleend er 
toch innovatieve activiteiten hebben plaatsgevonden. Bovendien worden aanvragen 
eerder gepubliceerd dan verleende octrooien. Het moment van publicatie van 
aanvragen ligt dan ook in de tijd dichter bij het moment van de uitvinding dan het 
moment van verlening. Voor octrooiaanvragen kan de periode van onzichtbaarheid 
18 à 30 maanden bedragen. Voor verleende octrooien moeten hierbij enkele jaren 
worden opgeteld. 
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Onderwerp van deze studie 
 
De Commissie Genetische Modificatie (COGEM) werkt aan een nieuwe trendanalyse 
biotechnologie en heeft in verband daarmee aan Octrooicentrum Nederland 
gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de positie van Nederland in 
octrooiaanvragen op het gebied van biotechnologie. 
In 2006 is ook voor de COGEM al een dergelijk onderzoek uitgevoerd. Toen betrof 
het octrooiaanvragen ingediend in de periode 1995 – 2004. In dit onderzoek is een 
onderzoeksperiode van 2003 t/m 2011 gehanteerd. 
 
In het onderzoek wordt gekeken naar de positie van Nederland in de wereld en 
naar de ontwikkeling van het technologieveld biotechnologie in de 
onderzoeksperiode. 
Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen witte-, rode- en groene biotechnologie. 
Evenals in het eerdere onderzoek worden de opkomende Aziatische landen apart 
onder de loep genomen. En verder zijn op verzoek van de opdrachtgever ook 
overzichten opgenomen van combinaties van aanvragers die gezamenlijk één of 
meer octrooiaanvragen hebben ingediend. 
 
In de octrooiliteratuur kunnen thema’s worden onderscheiden door de IPC-codering 
(International Patent Classicfication). 
Op basis hiervan is de selectie gemaakt van octrooiaanvragen. De afbakening, 
welke IPC-codes hebben betrekking op witte-, rode- en groene biotechnologie is in 
overleg tussen Octrooicentrum Nederland en de COGEM tot stand gekomen. 
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1 Afbakening biotechnologie 
 
 
 
Biotechnologie wordt door de COGEM als volgt gedefinieerd: technieken waarbij 
(delen van) biologisch leven geanalyseerd en gebruikt worden voor de ontwikkeling 
en verbetering van producten en productieprocessen voor industriële, agrarische en 
maatschappelijke toepassingen. Biotechnologie wordt gebruikt als verzamelnaam 
voor onder andere genomics, medische biotechnolgie en genetisch modificatie. 
 
In de onderzoeksperiode (2004 – 2011) zijn meer dan 100.000 octrooiaanvragen 
ingediend die betrekking hebben op biotechnologie. Door gebruik te maken van 
internationale octrooiclassificatie zijn deze aanvragen te onderscheiden van de in 
totaal 1,7 miljoen octrooiaanvragen die in deze periode zijn ingediend. 
Het octrooiclassificatiesysteem maakt het ook mogelijk een verdere verdeling te 
maken naar witte-, rode- en groene biotechnologie. In samenspraak met de 
COGEM is die afbakening tot stand gekomen. 
 
Witte biotechnologie 
De industriële biotechnologie, waarbij productietechnieken gebruik maken van 
biologische processen. 
De volgende klasse-groepen uit de International Patent Classification zijn van 
toepassing: 
C12M, C12N, C12P, C12Q en C12S 
 
Rode biotechnologie 
Toepassing van de biotechnologie in de gezondheidszorg 
De volgende klasse-groepen uit de International Patent Classification zijn van 
toepassing: 
A61K38, A61K39, A61K48, C07G(11, 13, 15), C07K(4, 14, 16,17,19), 
G01N27/327, G01N33/(53, 54, 55, 57, 68, 74, 76, 78, 88, 92) 
 
Groene biotechnologie 
Toepassing van de biotechnologie in de agrarische en voedingsmiddelen sector. De 
volgende klasse-groepen uit de International Patent Classification zijn van 
toepassing: 
A01H1 en A01H4 
 
 
 
Bijlage 1 bevat een overzicht van de gebruikte IPC-klassen met de omschrijving. 
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2 Octrooiaanvragen in de biotechnologie 
 
 
 
De octrooiaanvragen die we in dit rapport behandelen zijn internationale 
aanvragen. Dat houdt in dat het aanvragen zijn die zijn ingediend bij het Europees  
Octrooibureau (EOB) of de World Intellectual Property Organisation (WIPO). Zie de 
bijlage voor een toelichting. De aanvragen zijn ingediend in de periode 2003 – 
2011. Voor de jaren na 2011 kan nog geen volledig beeld gegeven worden, 
aangezien octrooiaanvragen een geheimhoudingsperiode kennen van 18 maanden 
vanaf indiening. 
 
In de onderzoeksperiode (2003 – 2011) zijn ruim 100.000 octrooiaanvragen 
ingediend op het gebied van biotechnologie. Dat is bijna 6% van het totaal aantal 
ingediende aanvragen in die periode. In de volgende paragrafen worden de cijfers 
vermeld met betrekking tot de witte, rode en groene biotechnologie afzonderlijk. 
 
In Figuur 1 is de ontwikkeling (groei-index) te zien in octrooiaanvragen op het 
gebied van biotechnologie in vergelijking met de ontwikkeling van octrooiaanvragen 
in alle technologiegebieden. De ononderbroken groene lijn laat zien dat de groei- 
index, die voor het jaar 2003 op 100% is gesteld, in de gehele periode niet 
noemenswaardig van die 100% afwijkt. Daarmee blijft de ontwikkeling ten opzichte 
van het totaal iets achter. De zwarte ononderbroken lijn laat een groei-index zien 
van bijna 140% in 2011. 
Voor aanvragen afkomstig uit Nederland is juist een snelle groei tot 140% te zien, 
de onderbroken groene lijn. Echter na 2007 loopt de ontwikkeling weer wat terug. 
Ten opzichte van het totaal aantal aanvragen vanuit Nederland doet biotechnologie 
het juist wat beter. 
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Figuur 1. Ontwikkeling biotechnologie 
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2.1 Witte biotechnologie 
 
In dit onderzoek is op basis van de octrooiclassificatie onderscheid gemaakt tussen 
octrooiaanvragen op het gebied van witte-, rode- en groene biotechnologie. Hierbij 
moet worden opgemerkt dat octrooiaanvragen vaak in meer dan 1 octrooiklasse 
zijn ingedeeld en het daardoor mogelijk is dat een octrooiaanvraag in zowel witte- 
als in rode biotechnologie is meegeteld. 
 
Op het gebied van witte biotechnologie zijn in de periode 2003 t/m 2011 bijna 
67000 octrooiaanvragen ingediend. Bijna 1800 hiervan waren afkomstig van 
Nederlandse aanvragers. Dat is ongeveer 2,7% van het totaal. Nederland staat 
daarmee op een negende positie in de wereld. 
 
De groei die in aantallen octrooiaanvragen over alle technologieën in de jaren 90 
plaatsvond, is in het eerste decennium van deze eeuw afgezwakt. Voor het 
technologiegebied biotechnologie wordt zelfs een lichte daling waargenomen in 
aantallen aanvragen de afgelopen tien jaar. 
 
Voor aanvragen vanuit Nederland is in het totaalbeeld een daling te zien, in 2010 
nog maar 80% van het aantal aanvragen in 2003. Voor de witte biotechnologie zien 
we een stijging tot 120% in 2011, met een piek van 170% in 2005. 
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2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011 
Totaal  Witte biotechnologie 

   TotaalNL     Witte biotechnologie NL 

Figuur 2. Ontwikkeling witte biotechnologie 
 
 
 
 
Het land met de meeste octrooiaanvragen op het gebied van witte biotechnologie is 
de VS, met een aandeel van 44%, zie Figuur 3. Japan en Duitsland volgen met 
respectievelijk 14 en ruim 8 %. Nederland staat met 2,7% aandeel op de negende 
positie. 
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Kennisinstelling Aanvragen

Rotterdam (Erasmus MC)  56 

Wageningen UR (WUR)  49 

Academisch Medisch Centrum 

Amsterdam (AMC)

 
  
 47 

Leids Universitair Mc (Lumc)  45 

TNO  43 

Vrije Universiteit Amsterdam  36 

NKI - Nederlands Kanker Instituut  26 

STW  25 

Universiteit Leiden  23 

UMC Utrecht  21 

St. DLO / Plant Sciences Group - Wur  20 

Universiteit Utrecht  20 

 
Universiteit Maastricht 

 
 
 15 

KNAW  13 

TU Delft  13 

Rijksuniversiteit Groningen  12 

Radboud Universiteit Nijmegen  12 

Topinstituut Food & Nutrition  10 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

40% 

43,9% 

 

27,8% 
 

 
 
 
 

10% 

 
0% 

14,0% 
 

 
 
8,3% 

 

 
4,0% 3,8% 3,6% 3,1% 2,8% 2,7% 2,7% 1,8% 1,6% 

 
12,9% 

EU28   US  JP  DE  FR  GB  KR  CH  CA  NL  CN  DK  AU    Ov. 

Figuur 3. Aandeel per land in witte biotechnologie 
 
 
 

 
 
In Tabel 1 zijn de Nederlandse ondernemingen en kennisinstellingen opgenomen 
die in de onderzoeksperiode minimaal 10 octrooiaanvragen op het gebied van 
witte biotechnologie hebben ingediend. 
Chemieconcern DSM is veruit de grootste aanvrager, gevolgd door Philips en 
Keygene. 
Bij de kennisinstellingen zijn het de academisch medisch centra van Rotterdam, 
Amsterdam en Leiden en de landbouwuniversiteit Wageningen die de toon voeren. 
 

 
 
Tabel 1. Nederlandse aanvragers witte biotechnologie 
 

 Onderneming Aanvragen

DSM NV  440 

Koninklijke Philips Electronics NV  110 
 
 
Keygene NV 

 
 54 

Crucell Holland BV  50 

Intervet Int BV  46 

Koninklijke Friesland Campina  25 

Unilever  24 

Can Fite Biopharma Ltd  20 

Koninklijke Shell Group  20 

Applied Research Systems ARS  18 

Pamgene BV  17 

Purac Biochem BV  15 

Enza Zaden - De Enkhuizer 

Zaadhandel BV 
 
 14 

Rijk Zwaan Zaadteelt /Zaadhandel  14 

Amsterdam Molecular Therapeutics BV  13 

De Ruiter Seeds  12 

Basf  12 

Monsanto Invest NV  11 
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2.2 Rode Biotechnologie 
 
Een kleine 63000 octrooiaanvragen in de periode 2003 - 2011 konden worden 
toegekend aan de rode biotechnologie. 1500 hiervan waren afkomstig van 
Nederlandse aanvragers. Dat is ongeveer 2,4% van het totaal. Nederland staat 
daarmee op een negende positie in de wereld. 
 
Het aandeel octrooiaanvragen op het gebied van rode biotechnologie is ten opzichte 
van het totaal gedaald. Figuur 4 laat zien dat de groei-index (het jaar 2003 is op 
100 gesteld) in 2011 nog 80% is. 
Voor aanvragen vanuit Nederland geldt diezelfde daling, met die aantekening dat 
een vergelijkbare daling voor alle octrooiaanvragen geldt. 
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Totaal  Rode biotechnologie 
   TotaalNL     Rode biotechnologie NL 

 

Figuur 4. Ontwikkeling rode biotechnologie 
 

 
 
Het aandeel van aanvragen vanuit Nederland ten opzichte van de aanvragen uit de 
hele wereld is ongeveer 2,4%. Daarmee bezet Nederland evenals bij de witte 
biotechnologie een negende positie. De VS is koploper met bijna de helft van alle 
aanvragen, Japan en Duitsland completeren de top 3. 
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Figuur 5. Aandeel per land in rode biotechnologie 
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In Tabel 2 zijn de Nederlandse ondernemingen en kennisinstellingen opgenomen 
die in de onderzoeksperiode minimaal 10 octrooiaanvragen op het gebied van rode 
biotechnologie hebben ingediend. 
Philips is hier de grootste aanvrager, gevolgd door DSM en Intervet. 
Bij de kennisinstellingen zijn het de academisch medisch centra van Leiden, 
Rotterdam en Amsterdam die de top 3 vormen. 
 

 
 
Tabel 2. Nederlandse aanvragers rode biotechnologie 
 

Onderneming Aanvragen Kennisinstelling Aanvragen

Koninklijke Philips Electronics NV 255 Leids Universitair Mc (Lumc) 55 

DSM NV 127 Rotterdam (Erasmus Mc) 46 
 
 
Intervet Int BV 

 
85 

Academisch Medisch Centrum 

Amsterdam (Amc)

 
 
34 

Crucell Holland BV 60 Universiteit Utrecht 29 

Applied Research Systems 54 TNO 27 

Unilever 44 Radboud Universiteit Nijmegen 26 

Ferring BV 34 Vrije Universiteit Amsterdam 26 

Nutricia NV 30 UMC Utrecht 25 

Koninklijke Friesland Campina 22 Universiteit Maastricht 25 

Pamgene BV 20 Wageningen UR (WUR) 24 

Nxp BV 19 NKI - Nederlands Kanker Instituut 19 

Can Fite Biopharma Ltd 17 Universiteit Leiden 18 

Akzo Nobel NV 14 Rijksuniversiteit Groningen 17 

Crossbeta Biosciences BV 14 STW 17 
 
 
Amsterdam Molecular Therapeutics BV 

 
13 

Academisch Ziekenhuis 

Maastricht (Azm)

 
 
12 

Pepscan Systems BV 13 Stichting Sanquin 12 

Biotempt BV 12 St. DLO / Plant Sciences Group – 

 Wur 

10 

 
 
Fujifilm Corp 

 
11 

Nederlandsche Staat 

(Volksgezondheid)

 
 
10 

Organon NV 10  
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2.3 Groene Biotechnologie 
 
In de groene biotechnologie worden een stuk minder octrooiaanvragen ingediend 
dan in de rode en groene biotechnologie. In de periode 2003 – 2011 zijn dat er 
vanuit de hele wereld 1400. De jaarlijkse aantallen volgen, weliswaar met wat 
schommelingen, de trend die ook bij alle octrooiaanvragen plaatsvond in deze 
periode. Dat blijkt uit Figuur 6. 
De ontwikkeling voor Nederland is in deze figuur weggelaten. Door het kleine 
aantal aanvragen, zeker in de eerste twee jaren, zou de groei-index voor Nederland 
grotendeels buiten de grafiek vallen. In plaats daarvan zijn in onderstaande tabel 
wel de aantallen voor Nederland weergegeven. 
 

Tabel 3. Aantal aanvragen groene biotechnologie vanuit Nederland 
 

Jaar 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Tot. 

Aantal 1 5 10 10 13 12 11 7 11 80 
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Figuur 6. Ontwikkeling groene biotechnologie 
 
 
 
Het aandeel van Nederlandse aanvragen is in de groene biotechnologie een stuk 
groter dan bij de rode en witte biotechnologie. Nederland bezet met 5,7% aandeel 
een vierde positie. De VS is met bijna 42% koploper, Japan is tweede (Figuur 7). 
Opvallend is de hoge positie van China, wat met name in de groene biotechnologie 
de laatste jaren een enorme groei doormaakt. 
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Figuur 7. Aandeel per land groene biotechnologie 



Pagina 15 van 34 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Van de Nederlandse aanvragers is Rijk Zwaan de grootste met 21 aanvragen, ruim 
25% van het Nederlands totaal. Kennisinstellingen zijn hier minder 
vertegenwoordigd dan bij de witte en rode biotechnologie. 
 
 
 
 
Tabel 4. Aanvragers groene biotechnologie 
 

 Onderneming Aanvragen

Rijk Zwaan Zaadteelt/ Zaadhandel 21 

Keygene NV 9 

De Ruiter Seeds 8 

Monsanto Invest NV 8 

Enza Zaden - De Enkhuizer 

Zaadhandel BV 
 
7 

Bejo Zaden BV 4 

Unilever 3 

Agventure BV 2 

Nickerson 2 

Nunhems BV 2 

ASML Netherlands BV 1 

Avebe NV 1 

Basf 1 

Can Fite Biopharma Ltd 1 

Onderneming Aanvragen 

Nicure BV 1 

Recticel Holding Noord BV 1 

Utoc BV 1 

Visser s’Gravendeel Holding 1 

 
Vitro Plus Cv 

 
 
1 

Western Seed 1 

Kennisinstelling Aanvragen 

STW 4 

Wageningen Ur (Wur) 4 

St. DLO / Plant Sciences 3 

Vrije Universiteit Amsterdam 3 

TNO 1 

Universiteit Leiden 1 
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3 Samenwerking in biotechnologie 
 
 
 
Het merendeel van de octrooiaanvragen wordt gedaan door één aanvrager. Dat kan 
een bedrijf zijn, een kennisinstelling of een particulier. Wanneer door organisaties 
wordt samengewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe producten, kunnen deze ook 
gezamenlijk een octrooi aanvragen. Zo kan door te kijken naar octrooien met 
meerdere aanvragers mogelijk iets gezegd worden over welke bedrijven en/of 
kennisinstellingen met elkaar samenwerken. 
 
Voor de in dit onderzoek geselecteerde aanvragen op het gebied van biotechnologie 
geldt dat iets meer dan 15% van de aanvragen door meerdere partijen is gedaan. 
 
In dit hoofdstuk zijn overzichten gemaakt van octrooiaanvragen in de 
biotechnologie waarbij meerdere aanvragers betrokken zijn, waarvan minimaal 
één aanvrager afkomstig is uit Nederland. In een deel van de gevallen zijn dat ook 
vestigingen in verschillende landen van één bedrijf. Bijvoorbeeld Unilever NL 
vraagt gezamenlijk aan met Unilever GB, of Koninklijke Philips Electronics NV (NL) 
met Philips Intellectual property (DE). 
 
In de tabellen in dit hoofdstuk staat in de linker kolom een aanvrager, en in de 2e 

kolom de mede-aanvrager(s) waarmee gezamenlijk een aantal aanvragen is 
ingediend (de 3e kolom). Het wil niet zeggen dat de aanvrager in de linker kolom 
het meest belangrijk is. In de octrooipublicaties wordt geen verschil gemaakt 
tussen de verschillende aanvragers in belangrijkheid. De volgorde van namen 
maakt dus geen verschil uit. 
 
 
 
 

3.1 Samenwerking in witte biotechnologie 
 
Wat opvalt in de tabel is de omvangrijke aanwezigheid van kennisinstellingen. 
Eerder is al opgemerkt dat onder Nederlandse aanvragers de universiteiten en 
universitair medisch centra sterk zijn vertegenwoordigd. Uit onderstaande tabel 
wordt duidelijk dat ze daarbij veel onderling samenwerking, maar dat ze dat ook 
doen met bedrijven. En niet alleen met Nederlandse bedrijven of kennisinstellingen 
wordt samengewerkt, samenwerking rijkt ook tot over de grenzen. In dat geval is 
dat door middel van landcodes achter de naam vermeld. 
 

 
 
Tabel 5. samenwerking witte biotechnologie 
 

Aanvrager Mede-aanvrager(s) aantal 

AMC Amsterdam AIMM Therapeutics B.V. 2 

  Arthrogen B.V. 2 

  Amsterdam Molecular Therapeutics B.V. 1 

  International Anti-Viral Therapy Evaluation Centre 1 

  Stichting Sanquin Bloedvoorziening 1 

  STW 1 

  Universiteit Leiden 1 

  Universiteit Maastricht en 

Academisch Ziekenhuis

 
 
1 
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Aanvrager Mede-aanvrager(s) aantal 

Erasmus University 

Medical Center 
 
Abbott Biologicals B.V. 

 
 
1 

  Epigenomics Inc. [US] 1 

  Identitas Inc. [US] 1 

  Solvay Pharmaceuticals B.V. 1 

   
KNAW Cergentis B.V. 1 

  Hubrecht Institut 1 

  Hubrecht Laboratorium 1 

  InteRNA Technologies B.V. 1 

   
Koninklijk Instituut voor Microdish 1 

   
Lumc Leiden Prosensa Technologies B.V. 3 

  AMC Amsterdam 1 

  Celera Corporation [US] 1 

  Fred Hutchinson Cancer Research Center 

[US] en University Of Rochester [US]

 
 
1 

  Innovata Limited [GB] 1 

  Universiteit Leiden en 

Stichting Het Nederlands Kanker Instituut 

 
 
1 

   
Netherlands Instituut voor 

Ontwikkelingsbiologie 
 
ES Cell International Pte Ltd. [SG] 

 
 
1 

   
Rijksuniversiteit Academisch Ziekenhuis Groningen 3 

  Friesland Brands B.V. en 

VION Ingredients Nederland B.V. 

 
 
1 

   
Stichting Dienst 

Landbouwkundig 
 
Universiteit Wageningen 

 
 
3 

  Enza Zaden Beheer B.V. 1 

  IFP Energies Nouvelles [FR] 1 

  Lumc Leiden 1 

  The Government of the United States as represen- 

ted by the Secretary of Agriculture [US]

 
 
1 

   
Stichting Het Nederlands 

Kanker Instituut 
 
PamGene B.V. 

 
 
1 

   
Stichting Katholieke 

Universiteit Radbout 
 
Chiralix B.V. 

 
 
1 

   
STW Universiteit Wageningen 3 

  Vereniging voor Christelijk Hoger Onderwijs 

Wetenschappelijk Onderzoek en Patiëntenzorg

 
 
2 

  Erasmus University Medical Center Rotterdam 1 

  TU Eindhoven 1 

  Universiteit Leiden 1 

  Universiteit Utrecht 1 

  VU-MC Amsterdam 1 
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Aanvrager Mede-aanvrager(s) aantal 
 
 
TNO 

Agrotechnology and Food Innovations B.V. en 

Techno Invent Ingenieursbureau voor Milieutechniek 

 
 
1 

  Friesland Brands B.V. 1 

  Techno Invent Ingenieursbureau voor Milieutechniek 1 

  Universiteit Leiden 1 

  Vitens N.V. 1 

   
UMC Utrecht PrimaGen Holding B.V. 6 

  TNO 3 

  Universiteit Utrecht 1 

   
Universiteit Leiden Ernst-Moritz-Arndt-Universitätt Greifswald [DE] 1 

  Kopla B.V. 1 

  Lumc Leiden 1 

  Prosensa Technologies B.V. 1 

  Stichting Binair Vector Systeem 1 

  STW 1 

  University of British Columbia [CA] 1 

  University of Liege [BE] 1 

  University Of Padua [IT] 1 

  ZF Screens B.V. 1 

   
Universiteit Maastricht Academisch Ziekenhuis Maastricht 5 

  Academisch Ziekenhuis Maastricht en RIVM 1 

  Academisch Ziekenhuis Maastricht en 

RIVM en Rikilt

 
 
1 

  RIVM 1 

  Synapse B.V. 1 

  University Of Vermont And State Agricultural College 1 

   
Universiteit Twente Lumc Leiden 1 

   
Universiteit Utrecht Animal Health Trust [GB] 1 

  Lumc Leiden 1 

  UMC Utrecht 1 

  PamGene B.V. 1 

   
Universiteit Wageningen Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek 3 

  Agrotechnology and Food Innovations B.V. 1 

  Coöperatieve Verkoop- en Productievereniging 1 

  Holland Genetics B.V. en 

Vereniging de Nederlandse Zuivel Organisatie 

 
 
1 

  Keygene N.V. 1 

  Kweek-en Researchbedrijf Agrico B.V. 1 

  Plant Bioscience Limited (PBL) [GB] 1 

  STW 1 

  Techno Invent Ingenieursbureau voor Milieutechniek 1 

  The Westfalian University of Münster [DE] 1 

  University of Florida Research Foundation Inc. [US] 1 

   
Vereniging voor 

Christelijk Hoger 
 
International Flower Developments Pty Ltd [AU] 

 
 
2 
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Aanvrager Mede-aanvrager(s) aantal 

Onderzoek en  
  PamGene B.V. 2 

  Stichting VU-VUMC 2 

  InteRNA Technologies B.V. 1 

  KNAW 1 

   
   
Advanta seeds B.V. BASF Agrochemical Products B.V. 3 

  Consejo Superior de Investigatones Cientificas [ES] 1 

   
BASF Agrochemical Agripro Wheat [US] 1 

  Empresa Brasileira De Pesquisa Agropecuaria - 

EMBRAPA [BR]

 
 
1 

  Nidera Semillas S.A. [AR] 1 

   
BRACCO International Dyax Corp. [US] 1 

   
Campina Nederland Danisco A/S [DK] 1 

   
Cibus Europe B.V. Cibus US LLC [US] 1 

  Incima IPCO B.V. [AN] 1 

   
Clea Technologies BV Biotir Ltd [RU] 1 

   
CRB Nederland B.V. Sorin Group Italia S.R.L. [IT] 1 

   
Crucell Holland B.V. Beth Israel Deaconess Medical Center Inc. [US] 3 

  Aeras Global TB Vaccine Foundation [US] 2 

  Chromagenics B.V. 1 

  The Goverment of the USA as represented by the 

secretary of the department of healt and human

 
 
1 

   
DCPrime B.V. Vereniging VU-Windesheim 1 

   
 
 
DSM IP Assets B.V. 

Forschungszentrum Jülich GMBH [DE] 

en DSM Biotech GmbH [DE]

 
 
3 

  Valorbec Societe en Commandite [CA] 3 

  Dow AgroSciences LLC [US] 2 

  Institute National de la Recherche Agronomique [FR] 2 

  Martek Biosciences Corporation [US] 2 

  Roquette Frères SA [FR] 2 

  Merial Limited [US] 1 

  TU Delft 1 

   
Enza Zaden Beheer B.V. Monsanto Invest N.V. 1 

   
 
 
Intervet International B.V. 

Agricultural Research Council [ZA] en 

USA as represented by the Secretary of Agriculture 

 
 
1 

  Board of Supervisors of Louisiana State University 

and Agricultural and Mechanical College [US] 

 
 
1 

   
Keygene N.V. Shanghai Institutes for Biological Sciences CAS [CN] 4 
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Aanvrager Mede-aanvrager(s) aantal 

  Enza Zaden Beheer B.V. 2 

   
Koninklijke Philips Cold Spring Harbor Laboratory [US] 6 

  Philips Intellectual Property & Standards GmbH [DE] 6 

  University Court Of The University Of Glasgow [GB] 3 

  U.S. Philips Corporation [US] 1 

   
PamGene B.V. Oslo University Hospital [NO] 2 

   
Plant Research Rothamsted Research Limited [GB] 1 

   
Purac Biochem B.V. Bird Engineering B.V. 1 

   
 
 
Rhino Research Europe 

Industrial & Academic Cooperation Foundation Daegu 

Uninversity [KR]

 
 
1 

   
Romil Beheer BV JWF Beheer BV 1 

   
Shell Internationale 

Research Maatschappij 
 
Shell Oil Company [US] 

 
 
2 

   
Tetradon B.V. Coöperatieve Vereniging Easy Measure U.A. 1 

   
Unilever N.V. Unilever PLC [GB] 8 

   
Vitro Plus C.V. Visser's-Gravendeel Holding B.V. 1 

 

In bovenstaande tabel gebruikte afkortingen: 
 

 
CRG Fundació Privada Centre de Regulació Genòmica 

EMBL European Molecular Biology Laboratory 

ICREA Fundació Privada Institució Catalana De Recerca I Estudis Avançants 
INSERM Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale 
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3.2 Samenwerking in rode biotechnologie 
 
 
 
In Tabel 6 zijn, beginnend met kennisinstellingen alle combinaties van 
samenwerkende partijen opgenomen waarvan minimaal 1 afkomstig uit Nederland 
met daarbij de aantallen octrooiaanvragen die zijn ingediend. 
 

 
 
Tabel 6. Samenwerking rode biotechnologie 
 

Aanvrager Mede-aanvrager(s)  
AMC Amsterdam STW 1 

  AIMM Therapeutics B.V. 2 

  Int. Anti-Viral Therapy Evaluation Centre 1 

  Universiteit Leiden 1 

  Amsterdam Molecular Therapeutics B.V. 1 

  Arthrogen B.V. 1 

  Stichting Sanquin Bloedvoorziening 1 

  Universiteit Amsterdam 1 

   
Erasmus UMC Rotterdam Abbott Biologicals B.V. 1 

  Isconova AB [SE] 1 

  Solvay Pharmaceuticals B.V. 1 

  UMC Utrecht 1 

   
Katholieke Universiteit 

Radbout Nijmegen 

Alexion Pharmaceuticals Inc. [US] 
 
 
1 

  Universiteit Leiden en LUMC Leiden en 

Stichting Top Instituut Pharma en 

ISA Pharmaceuticals B.V. 

 
 
 
 
 
1 

   
KNAW Hubrecht Institut 2 

   
LUMC Leiden Prosensa Technologies B.V. 3 

  Chiralix B.V. en ModiQuest B.V. 1 

  F. Hoffman-- La Roche AG [CH] 1 

  Fred Hutchinson Cancer Research Center 

[US] En University Of Rochester [US]

 
 
1 

  Innovata Limited [GB] 1 

  OctoPlus Sciences B.V. 1 

  Stichting Dienst Landbouwkundig 1 

  Universität Bern [CH] 1 

  Universiteit Leiden  en 

Stichting het Nederlands Kanker Insituut 

 
 
1 

   
Rijksuniversiteit Groningen Academisch Ziekenhuis Groningen 3 

  Academisch Ziekenhuis Groningen en 

Brainlabs B.V.

 
 
1 

  CRG [ES] en EMBL [DE] en ICREA [ES] 1 

  INSERM [FR] en Institut Pasteur [FR] en 

Université Libre de Bruxelles [BE] 

 
 
1 

  National University of Ireland Galway [IE] en 1 
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Aanvrager Mede-aanvrager(s)  
  Academisch Ziekenhuis Groningen en 

ICREA [ES] en CRG [ES]

 

  National University of Ireland Galway [IE] en Triskel 

Therapeutics B.V. en 

ICREA [ES] en CRG [ES] 

 
 

 
1 

   
Stichting Dienst 

Landbouwkundig 
 
Enza Zaden Beheer B.V. 

 
 
1 

   
Stichting Sanquin Stichting Het Nederlands Kanker Instituut 3 

   
STW Universiteit Leiden 2 

  Universiteit Utrecht 2 

  Vereniging voor Christelijk Hoger Onderwijs 

Wetenschappelijk Onderzoek en

 
 
2 

  Applied NanosystemsB.V. 1 

  Lumc Leiden 1 

  Rijksuniversiteit Groningen 1 

  Technische Universiteit Eindhoven 1 

   
UMC Utrecht Ablynx N.V. [BE] 1 

  Universiteit van Utrecht 1 

   
Universiteit Leiden Lumc Leiden 3 

  TNO 2 

  University Of Padua [IT] 2 

  Chiron SRL [IT] 1 

  Prosensa B.V. 1 

  Stichting Binair Vector Systeem 1 

  TNO en RIVM 1 

  University of Liege [BE] 1 

   
Universiteit Maastricht Academisch Ziekenhuis Maastricht 11 

  Academisch Ziekenhuis 

Maastricht en Pepscan Systems

 
 
1 

  Synapse B.V. 1 

  University Of Vermont And State Agricultural College 1 

   
Universiteit Utrecht Academisch Ziekenhuis Leiden 1 

  Animal Health Trust [GB] 1 

  Pepscan Systems B.V. 1 

  STW en 

Vereniging voor Christelijk Hoger Onderwijs 

Wetenschappelijk Onderzoek en 

Patiëntenzorg en Universiteit Leiden 

 
 
 
 
 
1 

  TU Twente 1 

   
Universiteit Wageningen ASML Netherlands B.V. 1 

  Coöperatieve Verkoop- en 1 

  Keyegene N.V. 1 

  Kweek-en Researchbedrijf Agrico B.V. 1 

  Plant Bioscience Limited (PBL) [GB] 1 
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Aanvrager Mede-aanvrager(s)  
   
Ver. voor Christelijk Hoger 

Onderwijs 

Wetenschappelijk 

 

 
International Flower Developments Pty Ltd [AU] 

 
 

 
1 

  Nederlands Instituut voor Hersenonderzoek 1 

  Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen 1 

   
   
BASF Agrochemical Products Advanta Seeds B.V. 1 

   
BRACCO International B.V. Dyax Corp. [US] 3 

   
Campina Nederland Advitech Inc. [CA] 1 

   
Clea Technologies BV Biotir Ltd [RU] 1 

   
Crucell Holland B.V. Aeras Global TB Vaccine Foundation [US] 2 

  Beth Israel Deaconess Medical Center Inc. 2 

  GlaxoSmithKline Biologicals SA [BE] en 

The Government of the United States as represen- ted 

by  the Secretary of the Army on behalf of the Walter 

Reed Army Institut [US] 

 
 
 
 
 
1 

  Johns Hopkins University [US] 1 

  The Goverment of the USA as represented by the 

secretary of the department of health and human  

services [US] 

 
 
1 

   
Drug Discovery Factory B.V. Vereniging VU-Windesheim en 

Pepscan Systems BV

 
 
1 

   
DSM IP Assets B.V. Binax Inc. [US] 1 

  Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) 2 

  Merial Limited [US] 1 

  Valobec Societe en Commandite [CA] 1 

  West Virginia University Research Corporation Office Of 

Technology Transfer [US]

 
 
1 

   
 
 

 
Intervet International B.V. 

Agricultural Research Council [ZA] en 

The Government of the United States as represented by 

the Secretary of Agriculture [US] 

 
 

 
1 

  Institute for Animal Health Limited [GB] 1 

  Stichting Katholieke Universiteit Universitair Medisch 

Centrum St Radboud

 
 
1 

  The Board of Supervisors of Louisiana State University 

and Agricultural and Mechanical College [US]

 
 
2 

   
Keygene N.V. Enza Zaden Beheer B.V. 2 

   
Koninklijke Philips Electronics Philips Intellectual Property & Standards GmbH [DE] 5 

  The University Of Glasgow [GB] 3 

  Cozart Bioscience Limited [GB] 2 

  Nova Bio-Pharma Technologies Limited 1 
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Aanvrager Mede-aanvrager(s)  
N.V. Organon Medarex Inc. [US] 1 

  Rijksuniversiteit 1 

  Stichting het Nederlands Kanker 1 

   
PamGene B.V. Oslo University Hospital [NO] 2 

  Stichting het Nederlands Kanker 2 

  Vereniging voor Christelijk 

Hoger Onderwijs

 
 
2 

  Rikshospitalet- 1 

  Shizuoka Cancer Center [JP] 1 

  Stichting Katholieke Universiteit Universitair 

Medisch Centrum St Radboud

 
 
1 

  Universiteit Utrecht  
   
Spinnovation Holding BV Encapson B.V. 1 

   
Unilever N.V. Unilever PLC [GB] 21 

 

CRG Fundació Privada Centre de Regulació Genòmica 
EMBL European Molecular Biology Laboratory 
ICREA Fundació Privada Institució Catalana De Recerca I Estudis Avançants 
INSERM   Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale 
 
 
 
 

3.3 Samenwerking in groene biotechnologie 
 
In de groene biotechnologie zijn veel minder aanvragen ingediend en uiteraard is 
dat ook terug te zien in onderstaande tabel over samenwerking. 
 
 
Tabel 7. samenwerking groene biotechnologie 
 

Aanvrager Mede-aanvrager(s)  
Stichting Dienst Landbouwkundig 

Onderzoek

    Enza Zaden Beheer B.V.  
 
1 

   
STW Universiteit Wageningen 3 

  Vereniging voor Christelijk Hoger 

Onderwijs Wetenschappelijk

 
 
1 

   
Vereniging voor Christelijk Hoger 

Onderwijs Wetenschappelijk 

Onderzoek en Patiëntenzorg 

 

 
International Flower Developments 

 
 

 
2 

   
   
BASF Agrochemical Products B.V. Nidera Semillas S.A. [AR] 1 

   
Keygene N.V. Shanghai Institutes For Biological Sciences CAS 2 

   
Visser 's-Gravendeel Holding B.V. Vitro Plus C.V. 1 
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4 Aziatische landen en biotechnologie 
 
 
 
Apart is gekeken naar de ontwikkelingen in enkele grotere Aziatische landen. Met 
name Z-Korea en China zijn de afgelopen decennia enorm gegroeid op het gebied 
van octrooiaanvragen. Japan vormt al langer samen met de VS en Duitsland de 
top3 in de wereld van octrooi aanvragende landen. 
 
 
 
 

4.1 Aandeel biotechnologie van de belangrijkste Aziatische landen 
 
 
Gedurende de gehele periode van 2003 t/m 2011 schommelt het aandeel van 
Japan in de witte en rode biotechnologie tussen de 10 en 15 procent (Figuur 8 en 
Figuur 9). 
Zowel Z-Korea als China zien hun aandeel hierin stijgen van ruim 1 % in 2003 tot 
zo’n 5% in 2011. Ter vergelijking is ook het aandeel van de 28 landen van de EU 
opgenomen. De EU28 haalt in de gehele periode een aandeel van ongeveer 27%. 
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Figuur 8. Witte biotechnologie in Aziatische landen 
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Figuur 9. Rode biotechnologie in Aziatische landen 
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In de groene biotechnolgie zien we een stijgende trend tot 2009 (Z-Korea) en 2010 
(Japan, China en ook de EU) en vervolgens weer een daling in aandeel. Alleen China 
handhaaft zijn aandeel in 2011. 
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Figuur 10. Groene biotechnologie in Aziatische landen 
 

 
 
 
 
 
 

4.2 Groei Aziatische landen in biotechnologie 
 
Voor de drie belangrijkste Aziatische landen wordt de ontwikkeling in 
octrooiaanvragen in biotechnologie afgezet tegen de ontwikkeling van aanvragen op 
alle technologiegebieden. 
 
In Figuur 11 laat de zwarte lijn de groei-index zien van alle octrooiaanvragen vanuit 
Japan. De groei-index van de witte en rode biotechnologie blijft daarbij duidelijk 
achter. De groene biotechnologie laat wel een groei zien maar het gaat hier om 
relatief kleine aantallen. 
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Figuur 11. Ontwikkeling biotechnologie in Japan 
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Voor Z-Korea geldt dat de groei in de biotechnologie min of meer gelijk loopt aan de 
groei in alle technologieën. De groene biotechnologie laat een enorme piek zien in 
2009 (ver buiten de grafiek) maar ook hier gaat het om kleine aantallen. 
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Figuur 12. Ontwikkeling biotechnologie in Z-Korea 
 

 
 
 
 
China maakt wel de grootste groei door in aantal octrooiaanvragen. Over alle 
technologieën maar liefst een vertienvoudiging in de periode 2003 -2011. Voor de 
rode en witte biotechnologie is dat “slechts” een verdrievoudiging. 
De groene biotechnologie laat hier een nog grotere groei zien. In 2003 werden 2 
aanvragen ingediend, in 2011 waren dat er al 34. Alleen de VS had in dat jaar meer 
aanvragen. Die laatste paar jaar maken dat China over de gehele periode derde zijn 
in de wereld. 
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Figuur 13. Ontwikkeling biotechnologie in China 
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Bijlage 1: Afbakening 
 
 
 
In onderstaande tabellen zijn de gebruikte IPC-coderingen opgenomen met daarbij 
de omschrijving. 
 
Witte biotechnolgie 
 

Code Omschrijving 

C12M Apparaten voor de microbiologie of de enzymologie 

C12N Micro-organismen of enzymen; Samenstellingen daarvan; Voortplanten, 
preserveren of in standhouden van micro-organismen; Mutatie of 
genetische manipulatie; Kweekmedia 

C12P Fermentatie of enzym-gebruikende processen om een gewenste chemische 
verbinding of samenstelling te synthetiseren, of om optische isomeren uit 
een racemisch mengsel af te scheiden 

C12Q Meetprocessen of testprocessen met enzymen of micro-organismen; 
Samenstellingen of reageerpapier daarvoor; Processen om dergelijke 
samenstellingen te maken; Toestandsafhankelijk regelen van 
microbiologische of enzymologische processen 

C12S Processen met enzymen of micro-organismen voor het vrijmaken, scheiden 
of zuiveren van een reeds bestaande verbinding of samenstelling; 
Processen met enzymen of micro-organismen voor het behandelen van 
textiel of het reinigen van vaste materiaaloppervlakken 

 
 

Rode biotechnolgie 
 

Code Omschrijving 

A61K38 Medicinale preparaten die peptiden bevatten 

A61K39 Medicinale preparaten die antigenen of antilichamen bevatten 

A61K48 Medicinale preparaten die genetisch materiaal bevatten dat in cellen van het 
levende lichamen wordt ingebracht voor het behandelen van genetische 
ziekten; Genentherapi 

C07G11 Antibiotica 

C07G13 Vitaminen 

C07G15 Hormonen 

C07K4 Peptiden met maximaal 20 aminozuren in een niet gedefinieerde of slechts 
gedeeltelijk gedefinieerde opeenvolging; Derivaten daarvan 

C07K14 Peptiden met meer dan 20 aminozuren; Gastrinen; Somatostatinen; 
Melanotropinen; Derivaten daarvan 

C07K16 Immunoglobulinen, bijv. monoclonale of polyclonale antilichamen 

C07K17 Dragergebonden of geïnactiveerde peptiden 

C07K19 Hybride peptiden 
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Code Omschrijving 

G01N27/327 Onderzoeken of analyseren van materialen door het gebruik van 
biochemische elektroden 

G01N33/53, 
54, 55, 57 

Chemisch analyseren van biologische materiaal, bijv. bloed of urine met 
biospecifieke methoden;immunoassay; biospecifieke bindingsassat 

G01N33/68 Onderzoeken of analyseren van materialen door specifieke methoden 
waarbij sprake is van eiwitten, peptiden of aminozuren 

G01N33/74 Onderzoeken of analyseren van materialen door specifieke methoden 
waarbij sprake is van hormonen 

G01N33/76 Onderzoeken of analyseren van materialen door specifieke methoden van de 
human chorionic gonadotropin (HCG) 

G01N33/78 Onderzoeken of analyseren van materialen door specifieke methoden van de 
thyroid gland hormone (thyroxine; trijoodthyronine) 

G01N33/88 Onderzoeken of analyseren van materialen door specifieke methoden 
waarbij sprake is van prostaglandinen 

G01N33/92 Onderzoeken of analyseren van materialen door specifieke methoden 
waarbij sprake is van lipiden, bijv. cholesterol 

 
 

 
Groene biotechnolgie 
 

Code Omschrijving 

A01H1 Processen voor het modificeren van genotypen 

A01H4 Plantreproductie door weefselkweektechnieken 
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Bijlage 2: Landcodes 
 

 
 
 

Code Land Code Land 
AN Nederlandse Antillen IE Ierland 
AR Argentinië IL Israël 
AT Oostenrijk IN India 
AU Australië IT Italië 
BB Barbados JP Japan 
BE België KR Zuid-Korea 
BR Brazilië LU Luxemburg 
BS Bahama’s NL Nederland 
CA Canada NO Noorwegen 
CH Zwitserland PA Panama 
CL Chili RU Rusland 
CN China SA Saoedi-Arabië 
DE Duitsland SE Zweden 
DK Denemarken SG Singapore 
ES Spanje TW Taiwan 
FI Finland US Verenigde Staten 
FR Frankrijk VG Britse Maagdeneilanden 
GB Verenigd Koninkrijk ZA Zuid-Afrika 
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Bijlage 3: Toelichting op gebruik octrooigegevens 
 
 
 
Octrooi 
Een octrooi, of met een ander woord een patent, is een volgens de wet verleend 
monopolie op de exploitatie van een uitvinding. De maximale wettelijke duur van 
een octrooi is in bijna alle landen 20 jaar. Octrooiwetgeving beoogt de 
(technologische) vooruitgang te stimuleren. Deze stimulatie is tweeërlei. Enerzijds 
beschermt een octrooi de uitvinders en aanvragers (particulieren, bedrijven, 
instellingen) tegen concurrentie, waardoor investeringen in innovatief onderzoek 
terug verdiend kunnen worden. Anderzijds worden octrooien en aanvragen 
gepubliceerd en vormen de octrooipublicaties een inspiratiebron voor verdere 
innovatie. Een mogelijke maat voor het innovatievermogen van een bepaald land is 
het aantal octrooiaanvragen per jaar op naam van aanvragers of uitvinders met 
overeenkomstige nationaliteit. 
 
Octrooiaanvragen / -verleningen / -publicaties 
Een octrooi wordt volgens nationale wet- en regelgeving aangevraagd, beoordeeld, 
verleend en in stand gehouden. Een octrooiaanvrage wordt na een periode van 
doorgaans 18 maanden geheimhouding gepubliceerd, terwijl verlening en publicatie 
van het eventuele uiteindelijke octrooi nog jaren op zich kunnen laten wachten. Een 
octrooi dat niet wordt verleend wordt niet gepubliceerd, maar de publicatie van de 
aanvrage blijft bestaan. Er zijn daarom meer octrooiaanvragen dan octrooien in de 
databases van octrooi-publicaties beschikbaar. Bij statistisch octrooionderzoek gaat 
men voor het samenstellen van indicatoren bij voorkeur uit van octrooiaanvragen in 
plaats van van verleende octrooien. Er zijn er meer en ook al wordt een aanvrage 
geen octrooi, er ligt toch een innovatieve actie aan ten grondslag. Bovendien zijn 
aanvragen van recenter datum beschikbaar en ligt de indieningsdatum van een 
aanvrage dichter bij het 'tijdstip van uitvinding' dan de verleningsdatum van een 
octrooi. Door uit te gaan van aanvragen wordt daarom een reeëler beeld gekregen 
van de mate waarin innovatie plaats heeft. 
 
Internationale procedures 
Om een octrooi in meerdere landen te verkrijgen moet in elk land afzonderlijk een 
octrooiprocedure worden gestart. Omwille van de harmonisatie van wetgeving en 
voor het gemak van de aanvrager van een octrooi in meerdere landen zijn een 
aantal internationale overeenkomsten gesloten. De belangrijkste zijn het Patent 
Cooperation Treaty (PCT), dat door praktisch alle landen van de wereld is 
ondertekend en het Europees Octrooi Verdrag (EOV) waarbij momenteel 38 landen 
uit Europa zijn aangesloten. Het PCT-verdrag wordt uitgevoerd door de World 
Intellectual Property Organisation (WIPO) en het EOV door het Europees Octrooi 
Bureau (EOB). Met één aanvraag kan nu in meerdere landen tegelijk een octrooi 
worden aangevraagd. De desbetreffende instantie beoordeelt de aanvrage en stuurt 
deze dan door naar de aangewezen landen (of regio's) voor de vervolgprocedure. 
Ter onderscheiding van de verschillende soorten aanvragen en octrooien worden 
verschillende voorvoegsels bij de registratienummers gebruikt. Een aanvrage 
ingediend bij de WIPO ontvangt de aanduiding WO, een aanvraag bij het EOB krijgt 
EP als voorvoegsel en een nationale aanvraag in bijvoorbeeld de Verenigde Staten 
krijgt US toegevoegd aan zijn unieke nummer. Al naar gelang de gevolgde weg 
spreekt men van de PCT-route, de EP-route of een nationale route. Een aanvraag  
die via de WIPO bij het EOB wordt ingediend wordt ook Euro-PCT genoemd. 
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Oudste prioriteit 
Bij verlening van internationale aanvragen voor de aangewezen landen ontstaan 
meerdere octrooien voor dezelfde uitvinding in verschillende landen. Deze octrooien 
behoren dan tot één zogenaamde octrooifamilie. Aan al deze octrooien ligt een en 
dezelfde aanvrage ten grondslag. Deze aanvrage is het oudste lid van de familie en 
wordt aangeduid met de term “oudste prioriteit”. De indieningsdatum van deze 
aanvrage staat bekend als de “oudste prioriteitsdatum”. De oudste prioriteitsdatum 
is van belang op het moment dat een uitvinding op nieuwheid moet worden getoetst 
aangezien zij het tijdstip waarop de uitvinding is gedaan het dichtst benaderd. Ook 
het land van indiening van de oudste prioriteit is van belang. Meestal is dat het land 
van vestiging of herkomst van de uitvinder of de aanvrager. In dit onderzoek wordt 
voor de datum van indiening de oudste prioriteitsdatum gebruikt en niet de datum 
waarop de aanvraag bij de WIPO, het EOB of (bijv.) het United States Patent and 
Trademark Office (USPTO) is ingediend. De allereerste aanvraag (: degene met de 
oudste prioriteitsdatum) ligt in de tijd gezien het dichts bij de oorspronkelijke 
uitvinding. 
 
Periode van onderzoek 
Wegens de gehanteerde geheimhoudingsperiodes (tot maximaal 18 maanden vanaf 
indiening en zelfs 30 maanden bij de PCT-route) zijn gegevens over aantallen 
octrooiaanvragen voor de meest recente jaren onvolledig. Dit geldt in nog sterkere 
mate voor verleningen. 
 
Technologiegebied 
De (nationale) octrooibureaus hanteren een classificatiesysteem om een uitvinding 
onder te brengen in een technologiegebied. Dit vergemakkelijkt het zoeken naar 
soortgelijke octrooien bij het beoordelen van de nieuwheid van een octrooiaanvraag. 
Dit classificatiesysteem is de zogenaamde International Patent Classification (IPC), 
die momenteel uit ongeveer 70.000 ingangen bestaat. In dit onderzoek is bij het 
zoeken in de databases gebruik gemaakt van de IPC en van de Coöperatieve Patent 
Classification (CPC), de wat meer gedetailleerde versie van de IPC. 
 
Nationaliteit van de aanvrager 
De aanvrager van een octrooi is degene die het octrooi kan gaan exploiteren. De 
aanvrager is niet noodzakelijkerwijs ook de uitvinder en kan ook een andere 
nationaliteit dan de uitvinder hebben. Een octrooiaanvrage kan op naam staan van 
meerdere uitvinders en meerdere aanvragers van uiteenlopende nationaliteiten. De 
aanvrager kan echter ook een landcode (= domicilie) voeren die niet 
noodzakelijkerwijs overeenkomt met het land waarin een uitvinding is gedaan. Dit is 
vooral het geval bij grote “Internationals”, waarbij het hoofdkantoor de registratie 
van de octrooiaanvragen centraliseert in speciaal opgezette units (Voorbeelden 
hiervan zijn IP Holdings als: DSM IP Assets BV en Philips Intellectual Property and 
Standards (IP&S)). 
 
Indicatoren 
Octrooien worden wereldwijd al lange tijd nauwkeurig geregistreerd en zijn 
momenteel grotendeels via computerbestanden toegankelijk. Dit heeft er toe 
bijgedragen dat de belangstelling voor innovatie gerelateerde indicatoren op basis 
van octrooien is toegenomen. De nationaliteit van aanvragers van octrooien geeft 
bijvoorbeeld een beeld van de innovatieve capaciteit van het bedrijfsleven van het 
betreffende land, terwijl de nationaliteit van de uitvinder als indicator voor (de 
innovativiteit van) het onderzoeksklimaat in een bepaald land wordt beschouwd. Om 
landen onderling met elkaar te vergelijken kunnen aantallen aanvragen/octrooien  
per land genormeerd worden naar bijvoorbeeld het aantal inwoners, het bruto 
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nationaal product, de nationale onderzoeksbestedingen enzovoort. Niettemin blijft 
het lastig om landen onderling te vergelijken vanwege verschillen in gewoonten, 
wetgeving en procedures. In dit onderzoek wordt onder andere gerefereerd aan de 
octrooipositie van verschillende landen op grond van het aandeel dat (aanvragers 
uit) verschillende landen hebben in het totaal aantal aanvragen in de periode van 
onderzoek. 
 
Consistentie van de octrooidatabases 
De informatie die gebruikt wordt ten behoeve van de analyses is voor het 
octrooiproces secundair. Het gevolg is dat met name op het gebied van naamgeving 
van aanvragers en uitvinders er vele spellingsvarianten gevonden worden in de 
databases. Zonder meer tellen zou een uiterst vertekend beeld geven van de 
actieve partijen. 
 
Ook overnames en afsplitsing van ondernemingen leidt tot over- of onderschatting 
van actieve partijen. Bij de analyses probeert Octrooicentrum Nederland zo goed als 
mogelijk is informatie bij de juiste aanvrager of uitvinder te plaatsen. 
 
De afspraak is dat het domicilie van zowel de aanvrager(s) als van de uitvinder(s) 
op de octrooiaanvrage worden vermeld. Niet in alle gevallen wordt deze (correct) 
vermeld. Deze onvolkomenheden zijn niet (eenvoudig) te verhelpen. Door het 
kiezen van doorgaans consistente documentverzamelingen worden de problemen 
geminimaliseerd. Ook zijn er (zij het beperkt) inconsistenties en fouten bij het 
toewijzen van de classificatiesymbolen aan de octrooiaanvragen. 
Door zoveel mogelijk gebruik te maken van de publicaties van het EOB (: EP- 
documenten) en die van de WIPO (: WO-documenten) worden de problemen 
geminimaliseerd. 
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