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Jaarverslag 2018

De opdracht van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie bestaat er in de
voorwaarden te scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking
van de goederen- en dienstenmarkt in België. In dat kader heeft de Algemene Directie
Economische Reglementering deze publicatie uitgegeven om het publiek te informeren over de activiteiten in 2018 van de FOD Economie rond intellectuele eigendom.
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Voorwoord
Het activiteitenverslag van de Dienst voor de Intellectuele Eigendom (DIE) biedt alle
betrokkenen een synthese aan, geïllustreerd met statistieken en grafieken, van de
projecten en activiteiten die in 2018 werden uitgevoerd.
Op het niveau van de productie in 2018, springen enkele feiten in het oog.
• Een daling van 9 % van het aantal Belgische octrooiaanvragen in 2018 (1.110) tegenover 2017 (1.217). Dat is de eerste daling sinds 2013, het jaar waarin 876 octrooiaanvragen werden ingediend.
• Het tempo waarmee Belgische octrooien door de DIE worden verleend. In 2018
werden 1.019 octrooien verleend, waarvan 96 % in 2016 en 2017 werd ingediend.
Voorts waren in januari 2019 nog 1.544 octrooiaanvragen in behandeling, waarvan
96,7 % van die aanvragen (1.504) in 2017 en 2018 werden ingediend.
• Een toename met 9 % van het aantal aanvragen voor een Europees octrooi die in
2018 werden ingediend door uitvinders en Belgische ondernemingen (2.360), ten
opzichte van 2017 (2.162).
• De voortdurende toename van het aantal online indieningen van Belgische octrooiaanvragen (87 % in 2018 tegenover 78 % in 2015).
• Onze versterkte banden met de gebruikers van het Belgische octrooisysteem (regionale instellingen, gemachtigden, betaalkantoren, paralegals en ondernemingsfederaties), mede dankzij:
• de installatie van een forum dat de regionale en federale instellingen, die zich
toeleggen op de bevordering van innovatie door industriële eigendom, op informele en vrijwillige basis verenigt. De doelstelling is wederzijdse uitwisseling van
informatie over onze respectieve projecten inzake het verlenen van informatie en
sensibilisering rond intellectuele eigendom en, indien mogelijk, een bundeling
van de krachten;
• de voortzetting van een gestructureerde dialoog met octrooigemachtigden en paralegals over de toepassing en interpretatie van de regelgeving voor de administratieve procedures die de DIE beheert;
• de organisatie van een workshop over de online functionaliteiten van het beheer
van de zichtrekeningen die bij de DIE geopend zijn via de “betaal”-functie van de
module Front Office ‘My Page’ van het Benelux Patent Platform.
• De deelname aan de Conferentie over octrooi-informatie, georganiseerd in Brussel
van 12 tot 14 november 2018 door het Europees octrooibureau. Aan die conferentie namen meer dan 400 professionals uit de hele wereld deel, actief rond octrooiinformatie.
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Ook op normatief vlak vonden een aantal grote ontwikkelingen plaats.
• Een grondige hervorming van de reglementering voor het auteursrecht toepasselijk
op de exploitatie van audiovisuele werken. Die hervorming die het gevolg is van een
lang en intensief proces van raadpleging van de betrokken milieus, heeft duidelijkheid gebracht in het juridische regime toepasselijk op de uitzending via de omroep
en op de directe injectie van audiovisuele werken (wet van 25 november 2018).
• Een wijziging van het regime van uitzonderingen op het auteursrecht en op de naburige rechten om blinden en slechtzienden een betere toegang te bieden tot beschermde werken, in een voor hen leesbaar formaat. Die wijziging strekt ertoe de
richtlijn EU van 13 september 2017 in Belgisch recht om te zetten (wet van 25 november 2018).
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• Een ingrijpende wijziging van de reglementering toepasselijk op de octrooigemachtigden. Die wijziging heeft als doel de kwaliteit te verzekeren van de diensten verstrekt door de octrooigemachtigden aan hun cliënten door de invoering van deontologische regels en tevens door een permanente opleidingsverplichting in te voeren,
alsook om de vertrouwelijkheid van de communicatie tussen een octrooigemachtigde en zijn cliënt beter te beschermen (wet van 8 juli 2018).
• Een ingrijpende wijziging van verschillende wetten, met name in het Wetboek economisch recht en het Gerechtelijk Wetboek, om de richtlijn EU van 8 juni 2016 betreffende de juridische bescherming van bedrijfsgeheimen om te zetten in Belgisch
recht (wet van 30 juli 2018).
• Goedkeuring van het Protocol dat het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele
Eigendom wijzigt om de EU-richtlijn van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten om te zetten (wet van 16 december 2018).
Zoals u ziet, was 2018 een jaar waarin de operationele activiteiten werden geconsolideerd, de banden met de stakeholders van de DIE werden ontwikkeld en aangehaald
en ingrijpende hervormingen van het intellectueel eigendomsrecht werden doorgevoerd.

Séverine Waterbley
Directeur-generaal
Algemene Directie Economische Reglementering
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1. De Dienst voor de Intellectuele Eigendom in een
oogopslag
De Dienst voor de Intellectuele Eigendom (DIE) maakt deel uit van de FOD Economie,
K.M.O., Middenstand en Energie. De DIE vertegenwoordigt de Afdeling Intellectuele
Eigendom van de Algemene Directie van de Economische Reglementering.
De DIE voert hoofdzakelijk de volgende activiteiten uit:
• productie, financiën en informatie: die activiteiten hebben onder meer als doel de
registratie en de verwerking van de (aanvragen van) industriële eigendomsrechten
en het extern verstrekken van informatie;
• juridische en internationale activiteiten: die activiteiten omvatten onder meer
het opstellen van wetten en uitvoeringsbesluiten en de vertegenwoordiging van
België bij de Europese en internationale instellingen (de Raad van de EU, de
Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom, de Europese Octrooiorganisatie,
het EU-Bureau voor de Intellectuele Eigendom).
Tabel 1. Personeelsgegevens van de Dienst voor Intellectuele Eigendom
Situatie op 31.12.2018, voltijdsequivalent.
Medewerkers per dienst

Aantal (vte)

Diensten juridische en internationale zaken

6,00

Diensten Productie, Financiën en Informatie

33,70

Management (adviseur-generaal en adviseurs)
Totaal

5,00
44,70

Verdeling per niveau
Niveau A, adviseurs en attachés

18,80

Niveau B, administratieve experten

10,30

Niveau C, administratieve experten

9,60

Niveau D, administratieve medewerkers

6,00

Totaal

44,70

Bron: FOD Economie, DIE.
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Organigram van de DIE op 31 december 2018
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2. De hoogtepunten van 2018
2.1. Uitvindingsoctrooien en aanvullende
beschermingscertificaten
2.1.1. Belgische octrooien
Grafiek 1. Belgische octrooiaanvragen
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Na een stijging van ruim 10 % in de periode van 2015 tot 2017, daalde het aantal ingediende Belgische octrooiaanvragen in 2018 met 9 % ten opzichte van 2017. Daarmee
blijft het aantal ingediende Belgische octrooiaanvragen net boven de score van 2015
hangen. De stijging die werd opgetekend sinds 2015, is de verderzetting van een tendens die al in 2011 startte en pas vanaf 2018 lijkt te stagneren.

Grafiek 2. Verleende Belgische octrooien
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Grafiek 3. Belgische octrooien versus octrooiaanvragen
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In 2018 ontstond een zeker evenwicht tussen het aantal ingediende Belgische octrooiaanvragen en het aantal verleende Belgische octrooien. De verleningsachterstand
die zich had opgebouwd in de periode 2014-2015, toen de Dienst Productie naast de
inwerkingtreding van een nieuwe octrooiwet en de ingebruikname van een nieuw informaticasysteem ook te maken kreeg met een afkalvend personeelsbestand, werd
weggewerkt in 2016. Toen mocht de Dienst Productie een groep nieuwe medewerkers
verwelkomen, die na een intensieve opleiding nog in datzelfde jaar kon bijdragen tot
het inhalen van de opgelopen achterstand in het verlenen van Belgische octrooien.
Nieuw kader voor de bescherming van de titel van octrooigemachtigde
Op 28 juni 2018 werd een wetsontwerp door de Kamer aangenomen, dat de invoering
beoogt van een regelgevend kader voor de bescherming van de titel van octrooigemachtigde. Dat ontwerp werd op 19 juli 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad
als de “wet van 8 juli 2018 houdende bepalingen ter bescherming van de titel van octrooigemachtigde”. Dergelijk kader heeft betrekking op directe aspecten van de uitoefening van het beroep van octrooigemachtigde in België en biedt een aantal voordelen,
zowel intern als op het vlak van de export. De bepalingen van de wet treden gelijktijdig
in werking met de verdere maatregelen die vereist zijn voor de uitvoering ervan. Die
maatregelen worden voorbereid door de Dienst voor de Intellectuele Eigendom.
Zo biedt het kader betere garanties voor een kwalitatieve dienstverlening van de octrooigemachtigden aan de gebruikers van het Belgisch octrooisysteem. Bovendien
beoogt het een sterkere bescherming van de communicatie tussen de octrooigemachtigde en zijn cliënt tegen bekendmaking in het buitenland. Ten slotte wordt een meer
verfijnde omkadering voorzien voor de toegang tot het beroep van octrooigemachtigde in België voor octrooigemachtigden die in een andere lidstaat van de Europese
Economische Ruimte zijn gevestigd en die het beroep tijdelijk in België uitoefenen
onder de vrije dienstverlening. Om de kwaliteit van de beroepsuitoefening van de octrooigemachtigden te garanderen, voorziet de wet concreet in de oprichting van een
Belgisch Instituut voor Octrooigemachtigden. Het zal instaan voor de permanente
vorming van zijn leden en voor de handhaving van de deontologische regels. Dankzij
dat instituut kan de beroepsgroep van octrooigemachtigden zich tevens op een meer
gestructureerde wijze vertegenwoordigen tegenover de overheid of tegenover andere
publieke of private organisaties.
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2.1.2. Europese octrooien en internationale octrooiaanvragen (PCT)
Europese octrooien
Grafiek 4. Totaal van Europese octrooiaanvragen ingediend bij het OEB
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De data over Europese octrooiaanvragen omvatten alle rechtstreekse (ofwel directe) Europese aanvragen en internationale (PCT) aanvragen die tijdens de referentieperiode de Europese fase zijn ingetreden.
Bron: EPO Annual Results 2018 Global Release (Status: 21.01.2019).

Het Europees Octrooibureau stelt vast dat de vraag naar octrooibescherming sinds
2016 blijft groeien: in 2018 ontving het Europees Octrooibureau een totaal van 174.317
Europese octrooiaanvragen, een stijging met 4,6 % ten opzichte van 2017. Dat is een
nieuw hoogterecord. Zowel het aantal directe Europese octrooiaanvragen, als het
aantal aanvragen voor internationale bescherming (PCT) blijven toenemen.
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Grafiek 5. Europese octrooiaanvragen met aanduiding van België ingediend bij het OEB
Direct + PCT, aanvragen door Belgische aanvragers versus totale aanvragen.
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Bron: EPO Annual Results 2018 Global Release (status: 21.1.2019).

In de lijst van Europese economieën met middelgrote octrooivolumes werd voor België
een groei opgetekend van 9,7 % tussen 2017 en 2018. Dat bezorgde België de negende
plaats in de lijst van landen met het grootste aantal Europese octrooiaanvragen bij het
EOB. In de voorbije jaren was dat aantal al met 7 % gestegen, tussen 2015 en 2016,
gevolgd door een lichte daling tussen 2016 en 2017.
Grafiek 6. Verleende Europese octrooien (al dan niet) met aanduiding van België
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België werd aangeduid in meer dan 90 % van de Europese octrooien (EP) die werden
verleend in 2018. De tendens die in de voorgaande jaren was vastgesteld, zet zich verder.
Grafiek 7. Herkomst houders Europese octrooien (BE en niet-BE)
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In meer dan 98 % van de Europese octrooien (EP) met aanduiding van België verleend
in 2018, is de octrooihouder gevestigd in het buitenland. In absolute cijfers is een stijgende tendens waar te nemen, hoewel er procentueel geen significant verschil is, met
een verhouding die voor de vier opeenvolgende jaren schommelt rond 98,7 %.
Implementatie van het Protocol van Londen / wetsontwerp houdende instemming
met het Protocol van Londen en met het 1991 UPOV-Verdrag
De Dienst voor de Intellectuele Eigendom bereidde in 2018 een wetsontwerp voor
dat de instemming van België beoogt met twee internationale verdragen: het UPOVVerdrag, in de versie van 1991, en het Protocol van Londen.
Het UPOV-Verdrag, waarvan België tot nu toe enkel de aanvankelijke tekst en de herzieningsakte van 1972 bekrachtigde, voorziet in de bescherming van kweekproducten
via een sui generis-systeem en in de harmonisatie van de beschermingsvoorwaarden
op internationaal niveau. Het UPOV-Verdrag, in de versie van 1991, heeft tot doel bepaalde domeinen van de bescherming van kweekproducten zoals de minimale beschermingsvoorwaarden, het gamma van beschermbare rassen en de omvang van de
kwekerscertificaten uit te breiden of te verduidelijken.
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Het Protocol van Londen, dat momenteel door 21 lidstaten van de Europese
Octrooiorganisatie werd geratificeerd, beoogt de vertaalkosten van Europese octrooien te beperken wanneer de houder ze wenst te valideren in die lidstaten. De lidstaten
die het protocol ratificeren, verbinden zich er toe om, onder bepaalde voorwaarden,
geen vertaling te eisen om Europese octrooien op hun grondgebied te valideren.
Het wetsontwerp voorziet slechts in de ratificatie van het UPOV-Verdrag en het
Protocol van Londen. Beide instrumenten werden namelijk al in de Belgische interne
rechtsorde geïmplementeerd. Het wetsontwerp werd op 28 september 2018 door de
Ministerraad goedgekeurd.
Afschaffing van de rol van de DIE als ontvangende dienst in 2018
Tot en met 31 maart 2018 was het mogelijk om naast Belgische ook Europese en internationale octrooiaanvragen in te dienen bij de Dienst voor de Intellectuele Eigendom.
De wetgever heeft echter een wijziging ingevoerd voor de mogelijkheid tot indiening
van Europese en internationale octrooiaanvragen in België. Op 1 april 2018 ging die
wijziging in. Concreet moeten sindsdien, in beginsel, alle Europese octrooiaanvragen
worden ingediend bij het Europees Octrooibureau. Internationale octrooiaanvragen
kunnen enkel worden ingediend bij het Europees Octrooibureau en het Internationaal
Bureau van WIPO. De reeds bestaande uitzondering aangaande octrooiaanvragen
voor uitvindingen die van belang kunnen zijn voor de verdediging van het Belgische
grondgebied of de veiligheid van de Staat is echter gebleven. Belgen of ingezetenen
van België die een dergelijke octrooiaanvraag willen indienen, moeten dat nog steeds
doen bij de Dienst voor de Intellectuele Eigendom.
De wijziging kadert in de ontwikkelingen in het laatste decennium waarbij het Europees
Octrooibureau en het Internationaal Bureau van WIPO mogelijkheden hebben ontwikkeld om octrooiaanvragen op elektronische wijze in te dienen. Als gevolg daarvan is
het aantal Europese octrooiaanvragen en internationale aanvragen dat werd ingediend
bij de Dienst voor de Intellectuele Eigendom, sterk gedaald. Zo is het aantal Europese
octrooiaanvragen, dat jaarlijks bij de Dienst voor de Intellectuele Eigendom werd ingediend, op een periode van tien jaar gedaald van een vijftigtal tot één. Daarnaast diende
reeds meer dan tachtig procent van de Belgische aanvragers zijn of haar internationale aanvraag in bij het Europees Octrooibureau.
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2.1.3. Aanvullende beschermingscertificaten (ABC)
Grafiek 8. Aanvragen van een Belgisch aanvullend beschermingscertificaat (ABC)
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In vergelijking met de vorige jaren werden in 2018 aanzienlijk minder Belgische aanvullende beschermingscertificaten voor geneesmiddelen aangevraagd. Het gaat om
een daling met ruim 40 %. Het aantal ABC-aanvragen voor gewasbeschermingsmiddelen is gehalveerd t.o.v. 2017 en valt zo terug op het aantal aanvragen van 2015.
Grafiek 9. Verleende Belgische aanvullende beschermingscertificaten (ABC)
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Na een fikse daling van het aantal verleende ABC’s in 2017 kende vooral het aantal
verleende Belgische ABC’s voor geneesmiddelen een spectaculaire groei in 2018. Het
aantal verleende aanvullende beschermingscertificaten voor gewasbeschermingsmiddelen kende een piek in 2016, maar blijft afnemen sinds 2017.
Tabel 2. Verlenging van aanvullende beschermingscertificaten (ABC) voor een geneesmiddel
voor pediatrisch gebruik
Jaar

Aantal aanvragen van pediatrische
verlenging ABC

Aantal verleende pediatrische
verlengingen ABC

2015

8

2

2016

8

3

2017

9

8

2018

6

8

Net zoals bij de ABC-aanvragen is ook het aantal aanvragen voor een verlenging van
een ABC voor een geneesmiddel voor pediatrisch gebruik in 2018 met een derde gedaald ten opzichte van de voorgaande jaren.
Het aantal verleende verlengingen van een ABC voor een geneesmiddel voor pediatrisch gebruik is in 2018 constant gebleven ten opzichte van 2017. In de periode 20172018 waren er ruim drie maal zoveel verleningen als in de periode 2015-2016.
SPC Manufacturing waiver
Op 28 mei 2018 stelde de Europese Commissie tijdens de Raad Concurrentievermogen
een voorstel van verordening voor tot wijziging van verordening 469/2009, betreffende het aanvullende beschermingscertificaat voor geneesmiddelen. Met dat voorstel
wenst de Europese Commissie tegemoet te komen aan de onbedoelde neveneffecten
die het huidige systeem van de aanvullende beschermingscertificaten (ABC’s) heeft
op het concurrentievermogen van producenten van generische geneesmiddelen en
biosimilars (de generische variant van een biologisch geneesmiddel) die in de EU gevestigd zijn. Het voorstel voorziet in een uitzondering, in de vorm van een “manufacturing waiver”, op de rechten waarover de houder van een ABC beschikt. Het betreft
een beperkte uitzondering, die de producenten van generische geneesmiddelen en
biosimilars toelaat om dergelijke geneesmiddelen te produceren met het exclusieve
doel ze buiten de EU uit te voeren gedurende de beschermingsduur van het ABC. Die
uitzondering wordt vergezeld van een aantal waarborgen met het oog op transparantie en “anti-diversion”. Er worden ook regels voorzien voor de toepassing in de tijd van
die uitzondering.
In 2018 werd dat voorstel verschillende malen besproken op expertniveau binnen de
Raad van de Europese Unie. In 2019 worden die besprekingen afgerond en worden er
trilogen opgestart met het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de
Europese Commissie. Het is de bedoeling om de verordening nog voor de verkiezingen
van mei 2019 te kunnen aannemen.
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2.1.4. Kwekerscertificaten
Tabel 3. Aanvragen en verleningen van Belgische kwekerscertificaten
Jaar

Aantal aanvragen Belgisch
kwekerscertificaat

Aantal verleende Belgische
kwekerscertificaten

2014

3

3

2015

1

0

2016

4

1

2017

3

1

2018

2

0

De aanvragen voor een Belgisch kwekerscertificaat worden onderworpen aan een
wetenschappelijk onderzoek dat naargelang de plantenvariëteit een of meerdere jaren in beslag kan nemen. Bijgevolg is het gemiddelde aantal aanvragen van een kwekerscertificaat in een bepaalde periode niet steeds synchroon met het gemiddelde
aantal verleningen van een kwekerscertificaat in diezelfde periode.
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2.1.5. Electronic online filing (eOLF)
Het gebruik van eOLF in 2018
Grafiek 10. Elektronische indiening (eOLF) vs. papieren aanvragen van Belgische octrooien
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Het aandeel van Belgische octrooiaanvragen dat elektronisch online wordt ingediend,
bedroeg 87 % in 2018. Dat aandeel neemt sinds 2015 gestaag toe, terwijl het aantal
papieren indieningen omgekeerd evenredig blijft dalen.
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2.1.6. Activiteiten van de sectie Register
Aanvragen tot herstel
Wanneer een bepaalde termijn niet werd nageleefd in de procedure voor de Dienst,
kan de octrooihouder herstel van zijn of haar rechten krijgen via een herstelprocedure. De tabellen 4 en 5 illustreren de beslissingen die werden genomen tussen 1
januari 2015 en 31 december 2018.
Tabel 4. Aanvraag tot herstel na afloop van de termijn
2015

2016

2017

2018

Aantal

In %

Aantal

In %

Aantal

In %

Aantal

In %

Jaartaks

27

66

41

82

12

55

20

95

Validatie Europese
octrooien

10

24

7

14

8

36

0

0

Prioriteit

4

10

0

0

0

0

0

0

Andere

0

0

2

4

2

9

1

5

Totaal

41

100

50

100

22

100

21

100

Uit het resultaat van de aanvragen blijkt dat een groot aantal aanvragen een positief
gevolg kreeg (er werden 33 positieve beslissingen genomen in 2017 tegenover 4 weigeringen), maar dat 2018 daar een uitzondering op was. Dat kan worden verklaard
door het grote aantal dossiers met een intentie tot weigering, die gedurende de voorbije 2 jaar onbeslist waren gebleven, maar definitief werden bevestigd in 2018.
Tabel 5. Beslissingen na aanvraag tot herstel
2015

2016

2017

2018

Aantal

In %

Aantal

In %

Aantal

In %

Aantal

In %

Restauraties

13

77

45

85

33

89

22

62

Weigeringen

4

23

8

15

4

11

13

38

Definitieve
beslissingen

17

100

53

100

37

100

35

100

Aanvragen tot opname in het octrooiregister
De inschrijvingsaanvragen van de drie laatste jaar per categorie staan in tabel 6. De
drie meest voorkomende soorten aanvragen omvatten wijzigingen van houder, van
adres en van mandataris.
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Tabel 6. Aanvragen tot opname in het octrooiregister
2015

2016

2017

2018

Aantal

In %

Aantal

In %

Aantal

In %

Aantal

In %

1.004

68

874

67

1.007

62

1.001

55

Adresverandering

315

21

286

22

378

23

483

27

Wijziging van
mandataris

119

8

110

8

259

16

350

19

Licentie

23

2

27

2

23

1,50

19

Omschakeling

11

1

16

1

11

0,70

5

1.472

100

1.313

100

1.630

Wijziging van
houder

Totaal

100

1
0,30

1.812

100

Let wel: eenzelfde aanvraag tot wijziging kan tientallen octrooien bevatten. Bovendien
kan eenzelfde aanvraag bv. zowel een adreswijziging, als een wijziging van gemachtigde bevatten. Het totale aantal betrokken octrooien komt dus niet noodzakelijk overeen
met het totale aantal aanvragen.
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2.1.7. Financiën van de DIE
Octrooien – Aanvullende beschermingscertificaten (ABC)
De volgende tabellen geven de ontvangsten weer van de DIE voor de begrotingsjaren
2015 tot en met 2018.
Tabel 7. Ontvangen jaartaksen; nationaal octrooi, Europees octrooi, ABC
In euro.
Jaarlijkse ontvangsten

2015

2016

2017

2018

Jaartaks BE

603.965,00

614.830,00

680.585,00

706.945,00

Jaartaks EP

8.933.547,50

9.434.982,50

9.928.737,50

9.911.247,50

Verzenden jaartaksen OEB

8.607.977,00

9.112.647,50

9.584.937,50

9.557.897,50

18.145.489,50

19.162.460,00

20.194.260,00

20.176.090,00

Totaal jaartaksen

Tabel 8. Ontvangen jaartaksen, wijziging in % jaar op jaar
Wijziging in %

2016/2015

2017/2016

2018/2017

Jaartaks BE

↗ 1,7

↗ 9,66

↗ 3,73

Jaartaks EP

↗ 5,31

↗ 4,97

↘ 0,18

Verzenden jaartaksen OEB

↗ 5,54

↗ 4,93

↘ 0,28

Totaal jaartaksen

↗ 5,31

↗ 5,11

↘ 0,09
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Ontvangen proceduretaksen (nationaal octrooi)
In tegenstelling tot de voorgaande jaren zijn de inkomsten uit proceduretaksen in 2018
licht gestegen. Omdat bepaalde taksen werden hervormd op 01.01.2016, werden bepaalde procedurekosten geschrapt, wat de omzetdaling in 2016 en 2017 gedeeltelijk
kan verklaren. Concreet werd de taks die werd aangerekend voor het registreren van
een “request for change” geschrapt, evenals de voorrangstaks die op het moment van
indiening van de octrooiaanvraag wordt opgeëist.
Tabel 9. Ontvangen proceduretaksen, nationaal octrooi
In euro.
Proceduretaks

2015

2016

2017

2018

Indieningstaks

84.425,00

77.975,00

71.075,00

66.350,00

Prioriteitstaks

4.368,00

974,00

412,00

1.050,00

335.088,00

333.378,00

304.800,00

323.700,00

27.348,00

7.386,00

4.296,00

4.974,00

451.229,00

419.713,00

380.583,00

396.074,00

Onderzoekstaks
Bijzondere taks (regularisatie
+ rechtzettingen)
Totaal proceduretaksen

Tabel 10. Ontvangen proceduretaksen, wijziging in % jaar op jaar
Wijziging in %

2016/2015

2017/2016

2018/2017

Indieningstaks

↘ 7,64

↘ 8,85

↘ 7,12

Prioriteitstaks

↘ 77,70

↘ 57,70

↗ 60,76

↘ 0,51

↘ 8,57

↗ 5,84

↘ 73,00

↘ 41,84

↗ 13,63

↘ 6,98

↘ 9,32

↗ 3,91

Onderzoekstaks
Bijzondere taks (regularisatie
+ rechtzettingen)
Totaal proceduretaksen

Ontvangen PCT-taksen (internationale octrooiaanvragen)
De PCT-ontvangsten zijn sterk afgenomen in 2018 omdat de DIE vanaf 01.04.2018 niet
langer optreedt als ontvangstkantoor voor PCT-aanvragen. In 2019 zullen alle inkomsten voor de DIE uit PCT’s wegvallen.
Tabel 11. Ontvangen PCT-taksen, internationale octrooiaanvragen
In euro.
2015
Taks PCT BE

2016

2017

2018

8.564,00

6.600,00

5.640,00

360,00

Taks PCT WIPO

89.478,00

77.975,00

62.124,00

3.839,00

Taks PCT OEB

116.250,00

103.125,00

86.250,00

5.625,00

Totaal inkomsten PCT

214.292,00

187.700,00

154.014,00

9.824,00
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Tabel 12. Ontvangen PCT-taksen, wijziging in %, jaar op jaar
2016/2015

2017/2016

2018/2017

Taks PCT BE

↘ 22,93

↘ 14,55

↘ 84,33

Taks PCT WIPO

↘ 12,85

↘ 20,33

↘ 83,82

Taks PCT OEB

↘ 11,29

↘ 16,36

↘ 84,67

Totaal inkomsten PCT

↘ 12,41

↘ 17,95

↘ 84,32

Tabel 13. Totale ontvangsten
In euro.
Totaal inkomsten

2015

2016

2017

2018

18.811.010,50

19.769.873,00

20.728.857,00

20.581.988,00

Tabel 14. Totale ontvangsten, wijziging in %, jaar op jaar
Totaal inkomsten
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2016/2015

2017/2016

2018/2017

↗ 4,85

↗ 4,63

↘ 0,71

De toename van inkomsten tussen 2015 en 2017 was gedeeltelijk te wijten aan de
hervorming van de taksen die in werking zijn getreden op 01.01.2016, wat gepaard
ging met een gemiddelde stijging van de jaartaksen van 10 %. Vanaf 2017 kennen de
ontvangsten een lichte daling omdat de DIE (sinds 01.04.2018) niet langer fungeert als
ontvangstkantoor voor PCT/EPA- aanvragen.
Kwekerscertificaten
Tabel 15 illustreert de ontvangsten voor de begrotingsjaren 2015 tot en met 2018. Er is
een omzetdaling tussen 2015 en 2017 en een stagnatie in 2018. Een toenemend aantal
kwekers blijkt te opteren voor een Europees Kwekersrecht, dat meteen bescherming
biedt in de gehele Europese Unie.
Tabel 15. Ontvangsten uit kwekerscertificaten
In euro.
Jaar-, indienings- en
prioriteitstaksen
Onderzoeksrapport DHS
Totaal inkomsten

2015

2016

2017

2018

16.225,00

14.410,00

11.495,00

11.954,00

250,00

1.380,00

0,00

0,00

16.475,00

15.790,00

11.495,00

11.954,00
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Tabel 16. Ontvangsten uit kwekerscertificaten, wijziging in %, jaar op jaar
2016/2015

2017/2016

2018/2017

Jaar-, indienings- en prioriteitstaksen

↘ 11,19

↘ 17,10

↗ 3,84

Onderzoeksrapport DHS

↗ 81,88

0

0

↘ 4,16

↘ 24,29

↗ 3,84

Totaal inkomsten

2.2. Rechten op merken, tekeningen en modellen
2.2.1. Oorsprong van de aanvragen van Benelux-merken
Grafiek 11. Oorsprong van de Benelux-aanvragen
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Bron: Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom.

Andere gegevens over Benelux-merken en Benelux-modellen zijn terug te vinden in
het jaarverslag van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP):
https://www.boip.int/nl/ondernemers/over-boip/jaarverslagen.
2.2.2. Werkzaamheden Benelux: omzetting van de Merkenrichtlijn
Als onderdeel van een grondige herziening van het merkensysteem in Europa, werd
op 16 december 2015 de richtlijn 2015/2436 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten aangenomen. De Merkenrichtlijn moest binnen een termijn van
3 jaar door de lidstaten worden omgezet. Voor de Benelux-landen gebeurde die om-

zetting via een protocol tot wijziging van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele
Eigendom (merken, tekeningen of modellen), dat vervolgens moet worden geratificeerd door de drie lidstaten.
In 2016 en 2017 werd het wijzigingsprotocol daartoe op Benelux-niveau opgesteld
en ondertekend op 11 december 2017. In 2018 werden de nodige wijzigingen aangebracht aan het uitvoeringsreglement om dat in overeenstemming te brengen met de
Merkenrichtlijn en het wijzigingsprotocol.
De ratificatie van het bovengenoemde protocol door België gebeurde via de wet van 16
december 2018 houdende instemming met het hoger genoemde wijzigingsprotocol.
Die wet voorziet dat het protocol volkomen gevolg zal hebben. Aangezien België de
laatste van de drie Benelux-lidstaten was om een ratificatie-instrument neer te leggen, bepaalt die neerlegging de datum van inwerkingtreding van het Protocol. Dat is
dus in werking getreden op 1 maart 2019 (de eerste dag van de derde maand na de
neerlegging van het laatste ratificatie-instrument). De Europese Commissie werd op
de hoogte gebracht van de omzetting van de Merkenrichtlijn door België.
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2.3. Auteursrecht en naburige rechten
Net als in 2017 werden ook in 2018 nationaal veel veranderingen doorgevoerd op het
vlak van auteursrecht. Deze worden hierna beschreven.
2.3.1. Wet open access
Op wetgevend vlak moet voor het auteursrecht in eerste instantie de nieuwe wetgeving
inzake “open access” vermeld worden, die vervat zit in de wet houdende diverse
bepalingen van 30 juli 2018. Die wetgeving over de zogenaamde “open toegang”
(open access) maakt mogelijk dat wetenschappelijke artikels in tijdschriften, waarbij
het wetenschappelijk onderzoek gefinancierd werd met publieke middelen, na een
bepaalde embargoperiode gratis toegankelijk moeten kunnen zijn.
2.3.2. Audiovisuele sector
Na intense en moeilijke besprekingen binnen het Overlegcomité inzake het collectief
beheer van auteursrechten en naburige rechten en inzake audiovisuele aangelegenheden, alsook binnen de Raad voor de Intellectuele Eigendom, werd een wetsontwerp
uitgewerkt over de directe injectie en de billijke vergoeding in de audiovisuele sector.
Vereenvoudigd gesteld, is de directe injectie een techniek die gebruikt wordt in de
audiovisuele sector om televisieprogramma’s tot bij de kijker te brengen. Omdat er in
de sector grote juridische en economische onzekerheid heerste over de rechtsgevolgen
en kwalificatie van directe injectie, werd een wetsontwerp uitgewerkt om daar meer
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klaarheid in te brengen. Concreet werd een duidelijk toepasselijk rechtsregime
voorzien voor directe injectie, met een definitie van het begrip, een juridische
kwalificatie van die exploitatiewijze, een aansprakelijkheidsregime, een verplicht
collectief beheer van het recht op mededeling aan het publiek via directe injectie en
een onoverdraagbaar vergoedingsrecht voor auteurs en uitvoerende kunstenaars. De
wet werd aangenomen op 25 november 2018 (BS 12 december 2018) en treedt voor de
directe injectie in werking op 1 juli 2019.
Naast het luik directie injectie, wordt in de wet voorzien dat de acteurs en producenten
in de audiovisuele sector, net zoals de auteurs, voortaan ook voor openbare uitvoeringen en uitzendingen van hun prestaties zullen beschikken over een exclusief recht en
niet langer over een recht op billijke vergoeding. Dat luik trad in werking op 1 januari
2019.
2.3.3. Billijke vergoeding
Een KB van 8 juli 2018 betreffende de billijke vergoeding heeft sommige praktische
problemen inzake billijke vergoeding opgelost. In dezelfde context kan worden vermeld dat het KB een belangrijke stap was voor het unieke muziekplatform. De gesprekken met de verschillende betrokkenen over het unieke muziekplatform werden
na dat KB op de rails gezet.
2.3.4. Vlottere toegang voor blinden en slechtzienden - Wet Marrakesh
Naar aanleiding van de goedkeuring van twee Europese instrumenten in september 2017, ter uitvoering van de verplichtingen die voortvloeien uit het Verdrag van
Marrakesh van 27 juni 2013, konden beide instrumenten in 2018 in Belgisch recht
worden omgezet. Die instrumenten hebben tot doel de toegang tot gepubliceerde
werken in toegankelijke vormen te bevorderen voor personen die blind zijn, visueel
gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben (bv. in de vorm van een braille- of
luisterboek). Daartoe heeft de Europese wetgever nieuwe uitzonderingen op het auteursrecht ten behoeve van die personen ingevoerd.
De nieuwe uitzonderingen werden vervolgens ingevoerd in het Belgische recht om de
vervaardiging en de grensoverschrijdende uitwisseling van werken op het Belgische
grondgebied in een toegankelijke vorm mogelijk te maken voor personen die blind zijn,
visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben. Vandaag bepaalt de wet
dat die personen, de namens hen optredende personen en de entiteiten die diensten
aanbieden aan personen met dat type visuele handicap, exemplaren van auteursrechtelijk beschermde werken kunnen vervaardigen in een voor hen toegankelijke vorm
en dat zonder vooraf de toelating van de auteur te moeten vragen. De uitwisseling van
dergelijke exemplaren is ook toegestaan binnen de Europese Unie, alsook met “derde
landen” die verdragsluitende partij zijn bij het Verdrag van Marrakesh.
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Die nieuwe uitzonderingen werden omgezet in nationaal recht door de wet van 25
november 2018 (BS 12 december 2018) en traden in werking op 22 december 2018.
2.3.5. Europees niveau
Auteursrecht in de digitale eenheidsmarkt
Op Europees vlak worden twee ontwerpen van regelgeving bediscussieerd. Het eerste
dossier is een uitgebreid voorstel, waarin zeer uiteenlopende onderwerpen aan bod
komen. Het betreft het voorstel van richtlijn inzake het auteursrecht in de digitale eengemaakte markt. Behandelde onderwerpen zijn bijvoorbeeld
• uitzonderingen voor tekst- en datamining,
• uitzonderingen voor onderwijs in een grensoverschrijdende context,
• een regeling voor de exploitatie van werken die niet meer in de handel beschikbaar
zijn door culturele instellingen,
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• een voorstel voor een naburig recht voor persuitgevers,
• maatregelen over bepaalde vormen van gebruik van beschermde inhoud door onlinediensten en
• voorstellen voor het auteurscontractenrecht.
Na intense besprekingen in 2017 en in de loop van 2018, heeft de Raad op 25 mei
2018 een mandaat gegeven aan het voorzitterschap. Het Europees Parlement heeft in
september zelf ook een tekst goedgekeurd. In 2019 moet dus worden getracht door
de Raad, het Europees Parlement en de Europese Commissie om overeenstemming
te bereiken over een tekst.
Update “Satelliet- en Kabelrichtlijn”
Het tweede Europese dossier omvat het voorstel voor een verordening van het
Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften inzake de uitoefening van auteursrechten en naburige rechten die van toepassing zijn op bepaalde
online-uitzendingen van omroeporganisaties en doorgifte van televisie- en radioprogramma’s. Dat voorstel tracht enkele principes uit richtlijn 93/83/EEG toe te passen op
bepaalde uitzend- en doorgiftediensten die sinds die richtlijn zijn ontstaan of gestegen
in gebruik. Concreet tracht het voorstel het auteursrechtelijk oorsprongslandbeginsel uit te breiden naar ondersteunende onlinediensten van omroeporganisaties, zoals
“simulcasting”. Daarnaast beoogt het voorstel de uitbreiding van het verplichte collectieve beheer van het recht op doorgifte via de kabel tot doorgiften van radio- en
tv-programma’s via andere technieken dan de kabel, waaronder doorgiftediensten via
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elektronische communicatienetwerken, zoals IPTV. Men kan dus in zekere zin stellen dat het om een instrument gaat dat de zogenaamde “Satelliet- en Kabelrichtlijn”
updatet.
Op 15 december 2017 heeft de Raad van de Europese Unie een mandaat gegeven aan
het Voorzitterschap om trilogen te starten. Die fase van trilogen hield aan doorheen
2018. Het Europees Parlement dringt vooral aan op een regeling van de directe injectie. Op 3 oktober 2018 heeft de Raad een principieel akkoord gegeven over een tekst.
Het is nu wachten op de verdere afhandeling van de trilogen.

2.4. Bedrijfsgeheimen
Omzetting van richtlijn (EU) 2016/943 van 8 juni 2016
Bedrijfsgeheimen omvatten de knowhow van een onderneming, de fabrieks- of zakengeheimen of bepaalde andere informatie van een onderneming. Het is niet altijd
mogelijk of wenselijk om dergelijke bedrijfsgeheimen te beschermen door een octrooi
of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Toch heeft dat type informatie een grote
economische waarde en is die even belangrijk voor innovatie en voor het concurrentievermogen van bedrijven als intellectuele eigendomsrechten. Door fenomenen zoals
globalisering, een toenemende uitbesteding, langere toeleveringsketens en het gebruik van ICT, is er een toename in het onrechtmatige gebruik van bedrijfsgeheimen.
Dat, in combinatie met het grote economische belang van bedrijfsgeheimen, zorgde er
voor dat het Europees Parlement en de Raad op 8 juni 2016 de richtlijn (EU) 2016/943
betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar
maken daarvan, aannamen.
In 2018 werden de werkzaamheden verdergezet voor de omzetting van die richtlijn,
die eind 2016 werden opgestart. Nadat het voorontwerp van wet en de memorie van
toelichting in het najaar van 2017 werden gefinaliseerd, werden ze voorgelegd aan de
Raad van State, afdeling wetgeving en aan de Nationale Arbeidsraad voor advies. Op
basis van de adviezen werden de teksten verder gefinaliseerd en vervolgens ingediend
bij het Parlement. In de loop van de maand juli werd de wet aangenomen en op 30 juli
2018 werd ze door de Koning ondertekend. De Europese Commissie werd ten slotte op
de hoogte gebracht van de omzetting van de richtlijn door België.

2.5. Acties rond communicatie en sensibilisering
Voor het publiek is de DIE de eerste plaats waar octrooiaanvragen, aanvragen voor
aanvullende beschermingscertificaten voor geneesmiddelen, gewasbeschermingsmiddelen en aanvragen voor kwekerscertificaten kunnen worden ingediend.

29

Naast die administratieve taken heeft de DIE echter nog een belangrijke informatieve
opdracht: de DIE stelt op zijn website een uitgebreide collectie octrooidocumenten en
kwekerscertificaten ter beschikking.
Elk Belgisch octrooi wordt vermeld in een officieel register dat online kan worden
geraadpleegd.1 Via dat platform kan elk verleend octrooi volledig worden ingekeken,
inclusief de beschrijving van de uitvinding, alsook het dossier van de octrooiverlening.
De Dienst Octrooi-informatie van de DIE beschikt over de nodige tools om alle vragen
te behandelen die verband houden met octrooien.
Aanvragen van “voor eensluidend verklaarde kopieën”
Het aantal afgeleverde voor eensluidend verklaarde afschriften van octrooiaanvragen
en octrooien bedraagt:
• 674 kopieën in 2015;

30

• 817 kopieën in 2016;
• 934 kopieën in 2017;
• 837 kopieën in 2018.
Het aantal eensluidend verklaarde afschriften was tussen 2015 en 2017 aanzienlijk
toegenomen. In 2018 is het aantal aanvragen licht gedaald. Doorgaans is er een correlatie tussen dat cijfer en het aantal Belgische octrooiaanvragen dat in de loop van
het jaar werd ingediend.
Aanvragen van EPOQUE-opzoekingen
Een EPOQUE-onderzoek, dat door de DIE wordt verricht, is louter informeel en gebeurt op verzoek van de aanvrager (voornamelijk gemachtigden). Het wordt uitgevoerd
via het systeem “EPOQUE Net” (dat toegang verleent tot de databanken Epodoc en
Clarivate Analytics), dat tevens wordt gebruikt door de examinatoren van het Europees
Octrooibureau.
Het aantal verrichte opzoekingen bedraagt:
• 336 opzoekingen in 2015;
• 255 opzoekingen in 2016;
1 https://bpp.economie.fgov.be/fo-eregister-view/.
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• 281 opzoekingen in 2017;
• 190 opzoekingen in 2018.
Het aantal opzoekingen in 2018 ligt lager dan in voorgaande jaren, wat kan worden
verklaard door de uitgebreide mogelijkheden voor het “publiek” om eigenhandig opzoekingen te doen in de octrooidatabanken (zoals Esp@cenet) of die opzoekingen door
andere diensten te laten uitvoeren (PATLIB-centra of privébedrijven). Een andere verklaring kan worden gevonden in de groeiende kwaliteit van de openbare databanken,
die tevens steeds performanter worden.
De twee belangrijkste technische domeinen waarbinnen opzoekingen werden uitgevoerd:
• klasse A: menselijke levensbehoeften, zoals:
• landbouwactiviteiten (landbouw, jacht, visserij, …);
• voedsel; tabak;
• persoonlijke of huishoudelijke artikelen;
• gezondheid; amusement;
• klasse B: diverse industriële technieken en vervoer, zoals:
• scheiden, mengen;
• metaalbewerking;
• drukken; boeken; sierkunst;
• transport of export;
• microstructuren; nanotechnologie.
Klantendiensten
Het Contactpunt van de DIE behandelt alle vragen gericht aan de DIE en verleent toegang tot alle informatie die verband houdt met intellectuele eigendom.
Voor de individuele vragen die in de loop van het jaar werden behandeld, wordt het DIEContactpunt in eerste lijn ondersteund door het contactcentrum van de FOD Economie
en de twee juridische diensten van de DIE.
De tabellen 17 en 18 geven de cijfers weer van de vragen die gezamenlijk door die diensten werden behandeld. Zowel het aantal bezoekers (ontvangen door het Contactpunt),

31

als het aantal behandelde vragen (via telefoon en e-mail) worden weergegeven, verspreid over de verschillende domeinen van het intellectuele eigendomsrecht:
Tabel 17. Behandelde vragen over intellectuele eigendom
Bezoekers

2015

2016

2017

2018

Octrooien

434

228

183

148

Merken en Modellen

234

58

110

63

I-Depot

71

28

18

13

Auteursrecht

8

2

0

3

747

316

311

227

Totaal
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Net zoals in de voorgaande jaren, hield het gros van de afspraken in 2018 verband met
octrooien. Het totale aantal afspraken is teruggevallen, wat eventueel verklaard kan
worden doordat het publiek sneller een beroep doet op de digitale middelen die ter
beschikking worden gesteld om informatie op te zoeken. Meer specifiek zijn er minder afspraken voor vragen rond merken, tekeningen en modellen, wat verklaard kan
worden door de mogelijkheden om online informatie te vinden en een beschermingsaanvraag of i-Depot in te dienen op de vernieuwde website van het BOIP. Het aantal
afspraken voor vragen rond auteursrecht blijft minimaal.
Tabel 18. Aantal afspraken in verband met intellectuele eigendom
Telefoons en e-mails

2015 *

2016 *

2017

2018

Octrooien

1.771

1.509

3.366

1.946

Merken en Modellen

1.358

1.235

1.206

816

362

356

268

172

I-Depot
Auteursrecht
Totaal

182

165

1.015

534

3.673

3.265

5.855

3.468

(*) 2015 en 2016: die cijfers handelen alleen over het Contactpunt.

Uit tabel 18 blijkt dat het merendeel van de contacten verband hield met het octrooirecht en merken en modellen. In vergelijking met 2017 is het aantal vragen over octrooien, evenals het aantal vragen op het gebied van merken, modellen en i-Depot
sterk afgenomen. Het aantal telefoons en e-mails over het auteursrecht daalde in
2018 zelfs tot de helft van de cijfers van 2017. Een logische verklaring hiervoor kan
worden gezocht in de digitale tools en het nieuwe BOIP-platform voor merken en modellen.
Op basis van de gegevens van de drie diensten (DIE Contactpunt, DIE Juridische Dienst
en FOD Economie Contact Center), kan het totale aantal (individuele) vragen m.b.t.
intellectuele eigendom in 2018 worden afgerond op 3.695 afzonderlijke vragen.
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Het aantal vragen dat aan de FOD Economie werd voorgelegd, is gedaald t.o.v. 2017.
Dat kan onder meer verklaard worden door de betere kwaliteit van de websites en een
verhoogd gebruik van digitale tools, waarlangs het publiek eveneens toegang tot de
informatie krijgt.
Zitdagen
De DIE beschikt niet enkel over een Contactpunt, maar organiseert en/of neemt ook
deel aan zitdagen rond intellectuele eigendom die over gans België worden georganiseerd, en die hoofdzakelijk gericht zijn op kmo’s, die er met hun vragen terecht kunnen.
Tabel 19. Aantal zitdagen van de Dienst voor de Intellectuele Eigendom
Zitdagen

2015

2016

2017

2018

17

17

16

15

In 2018 kon de DIE de vragen van meer dan 200 kmo’s behandelen, tijdens de 15 dagen
die hiervoor werden georganiseerd.
De vragen die tijdens die bilaterale bijeenkomsten aan de DIE werden voorgelegd,
hadden louter betrekking op octrooien en hielden rechtstreeks verband met het kmoproject, zoals:
• Wat zijn de voorwaarden voor het indienen van een octrooiaanvraag?
• Wat zijn de voordelen van het indienen van een octrooi?
• Wat is de levensduur van een octrooi?
• Wat zijn de kosten van een octrooiaanvraag?
• Waar ben ik beschermd in het geval van een indiening en waarvoor?
• Hoe kan ik nagaan of een uitvinding al door een derde partij wordt beschermd?
• Hoe kan ik een idee of een product beschermen tegen namaak?
• Waar kan ik octrooi-informatie vinden?
• Hoe moeten bepaalde teksten van octrooien worden geïnterpreteerd?
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Events
In 2018 organiseerde de DIE drie evenementen:
• een workshop “My Page” voor BPP-gebruikers;
• een overlegbijeenkomst met octrooigemachtigden over de toepassing van het
Belgische octrooirecht;
• een seminarie in samenwerking met het WIPO en het BOIP over het thema “Services
and Initiatives” voor het grote publiek en geïnteresseerden.
Naast die evenementen heeft de DIE, in
nauwe samenwerking met het Europees
Octrooibureau, deelgenomen aan de
organisatie van de “Patent Information
Conference” van het EOB in 2018.
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Die conferentie vond plaats in Brussel, 25
jaar na de vorige editie in ons land.
Met meer dan 400 deelnemers uit Europa en
andere continenten was de conferentie de
grootste octrooi-informatiebijeenkomst in
Europa.
Het evenement was tevens de aanleiding
voor de heer Antonio Campinos, voorzitter
van het EPO, om de heer Kris Peeters
te ontmoeten, vicepremier en federaal
minister van Werkgelegenheid, Economie en
Consumenten, alsook Séverine Waterbley,
directeur-generaal van de Algemene Directie
Economische Reglementering.

3. Hoe met ons communiceren?
Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Dienst voor de Intellectuele Eigendom
Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel
België
Tel.: +32 800 120 33 (Contact Center)
Fax: +32 800 120 57
E-mail: info.eco@economie.fgov.be
Internet: https://economie.fgov.be/nl/themas/intellectuele-eigendom
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Lijst van afkortingen
ABC

Aanvullend beschermingscertificaat

Benelux

België, Nederland en Luxemburg

BOIP

Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom

DIE

Dienst voor de Intellectuele Eigendom

EOB

Europees Octrooibureau

eOLF

elektronische online-indiening

EPA

Europese octrooiaanvragen

EU

Europese Unie

EUIPO

European Union Intellectual Property office

FOD

Federale Overheidsdienst

M&M

Merken en modellen

PATLIB

Patent Library

PCT

Patent Cooperation Treaty

SABAM

Belgische Auteurs Maatschappij

SIMIM

Belgische vereniging van auteurs, componisten en uitgevers

UPC

Unified Patent Court

UPP

Unitary Patent Package

vte

Voltijdsequivalent

WER

Wetboek economisch recht

WIPO

Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom
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Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel
Ondernemingsnummer: 0314.595.348
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