KONINKRIJK BELGIE
FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE
ALGEMENE DIRECTIE ECONOMISCHE REGLEMENTERING
DIENST VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

VERZOEK TOT VERLENING VAN EEN OCTROOI
VOLGENS TITEL 1 "UITVINDINGSOCTROOIEN" VAN BOEK XI VAN HET
WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT

VERZOEK AAN DE MINISTER VAN ECONOMIE
DE ONDERGETEKENDE(N) VERZOEK(T)(EN) DAT DEZE OCTROOIAANVRAAG ZOU BEHANDELD
WORDEN OVEREENKOMSTIG TITEL 1 "UITVINDINGSOCTROOIEN" VAN BOEK XI
VAN HET WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT EN ZIJN UITVOERINGSBESLUITEN

- De vetomrande vakken zijn voorbehouden voor de DIE
- Plaats een kruisje in de vakken indien nodig
Referentie van de aanvrager of van de vertegenwoordiger (maximum 15 karakters)

OCTROOIAANVRAAG :
NR. BE
ONTVANGSTDATUM
DATUM VAN INDIENING

I. TITEL VAN DE UITVINDING

De overige aanvragers worden vermeld in rubriek XIII

II. AANVRAGER
Naam :

Ondernemings- / Rijksregisternummer :

Rechtsvorm:

Telefoonnummer

Adres :

Faxnummer

Stad :

E-mail

De overige uitvinders worden vermeld in rubriek XIII

III. UITVINDER
Naam :

Ondernemings- / Rijksregisternummer :

Adres :

Telefoonnummer

Stad :

Faxnummer

De uitvinder wenst niet dat zijn naam gepubliceerd wordt en voegt een verklaring daartoe bij
als bijlage.

E-mail

IV.

Deze aanvraag is een AFGESPLITSTE AANVRAAG
Nr. van de oorspronkelijke aanvraag :
Deze aanvraag is een

Datum van de oorspronkelijke aanvraag :

OMZETTING VAN EEN EUROPEES OCTROOI

Aanvraagnummer Europees octrooi :

Datum van de aanvraag :

De aanvrager duidt de volgende vertegenwoordiger aan om in zijn naam te
handelen bij de Dienst voor de Intellectuele Eigendom (DIE).

V. VERTEGENWOORDIGING
Naam :

Ondernemings- / Rijksregisternummer :

Adres :

Telefoonnummer

Stad :

Faxnummer
E-mail

De vertegenwoordiger is :
ERKENDE GEMACHTIGDE / GROEP VAN GEMACHTIGDEN, Nummer

Algemene volmacht nr. :

GEMEENSCHAPPELIJKE VERTEGENWOORDIGER
ADVOCAAT

Algemene volmacht nr. :

WERKNEMER VAN

Algemene volmacht nr. :

Naam :

Telefoonnummer

Adres :

Faxnummer

Stad :

E-mail

Werkelijke vestiging van de aanvrager in België (in dit geval moet een door de aanvrager afgelegde verklaring van werkelijke
vestiging gevoegd worden bij de aanvraag).
De overige beroepen op een recht van voorrang worden aangeduid
in rubriek XIII

VI. VERKLARING VAN VOORRANG
Voorrang 1.
Land :

Datum van indiening :

De eerdere aanvraag is online beschikbaar:

Nr. van de aanvraag :

referentie Databank:

De DIE wordt verzocht om een afschrift van de eerdere Belgische aanvraag op te nemen in het dossier.
Het voorrangsdocument zal later worden ingediend.
Voorrang 2.
Land :

Datum van indiening :

De eerdere aanvraag is online beschikbaar:

Nr. van de aanvraag :

referentie Databank:

De DIE wordt verzocht om een afschrift van de eerdere Belgische aanvraag op te nemen in het dossier.
Het voorrangsdocument zal later worden ingediend.
Voorrang 3.
Land :

Datum van indiening :

De eerdere aanvraag is online beschikbaar:

Nr. van de aanvraag :

referentie Databank:

De DIE wordt verzocht om een afschrift van de eerdere Belgische aanvraag op te nemen in het dossier.
Het voorrangsdocument zal later worden ingediend.

VII.

.

VERZOEK VOOR HET VERKRIJGEN VAN EEN
ONDERZOEK VAN HET INTERNATIONALE TYPE

Verzoek toegezonden op:

VIII. EERDER NIEUWHEIDSONDERZOEK
Een eerder nieuwheidsonderzoek werd reeds gevraagd bij het Europees Octrooibureau.
Een eerder nieuwheidsonderzoek, vergezeld van een schriftelijke opinie, werd reeds uitgevoerd bij het Europees
Octrooibureau.
Nummer van de octrooiaanvraag :
Datum van indiening van de octrooiaanvraag :
Land van indiening :
Datum van aanvraag van het nieuwheidsonderzoek :
Nummer toegekend aan de aanvraag tot onderzoek (indien gekend) :

IX. .

HET VERZOEK VOOR NIEUWHEIDSONDERZOEK WORDT LATER INGEDIEND

X. UITTREKSEL
Er wordt voorgesteld het uittreksel te publiceren vergezeld van tekening nr. :

XI.

BIOLOGISCH MATERIAAL
De uitvinding omvat het gebruik van biologisch materiaal dat ingediend werd overeenkomstig artikel XI.18, §1, lid 2, van
het Wetboek van economisch recht.

A.

JA
NEEN
Depotnummer :
Depositaris :
Datum van indiening :
De aanvrager verzoekt dat de toegang tot de biologisch materiaal tot en met de verlening van het octrooi enkel aan een
onafhankelijk deskundig gereserveerd wordt.
B.

1.

De uitvinding werd ontwikkeld op basis van biologisch materiaal van plantaardige of dierlijke oorsprong in de zin van
artikel XI.16, §1, 6° van het Wetboek van economisch recht.
JA
NEEN

2.

De geografische oorsprong van biologisch materiaal van plantaardige of dierlijke oorsprong in de zin van artikel XI.16,
§1, 6° van het Wetboek van economisch recht
IS :
IS NIET GEKEND

XII.

De uitvinding werd tentoongesteld in een officiële of officieel erkende tentoonstelling, zoals omschreven in
HET VERDRAG VAN PARIJS VAN 22 NOVEMBER 1928 BETREFFENDE DE INTERNATIONALE
TENTOONSTELLINGEN.
Bewijs van tentoonstelling ingediend op:

Naam van de internationale tentoonstelling :

XIII. BIJKOMENDE INLICHTINGEN
Indien rubriek XIII onvoldoende plaats zou bieden, gelieve de bijkomende inlichtingen op een afzonderlijke en
ondertekende bladzijde aan te geven.

Internationale classificatie :

XIV. VERKLARING INZAKE DE BETALING DER TAKSEN
1.

Ik voeg hierbij een kopie van de storting waaruit blijkt dat ik
EUR
gestort heb op uw rekening BE61 6792 0058 8017 (Code BIC – SWIFT : PCHQBEBB) voor de betaling van
de volgende taksen* :

2.

De DIE is ertoe gemachtigd het totaal van de verschuldigde taksen, namelijk
EUR
te vorderen van mijn lopende rekening nummer
voor de betaling van de volgende
taksen* :

3.

De DIE is ertoe gemachtigd elk ontbrekend bedrag te vorderen van mijn lopende rekening nummer
of deze te crediteren met elk overschot bij de betaling van de verschuldigde taksen, die werden
gespecifieerd onder de punten 1 of 2.
(*) verplichte vermelding

XIII.
DE AANVRAGER VERZOEKT DAT HET OCTROOI ZOU VERLEEND WORDEN VANAF DE VERVULLING
VAN DE FORMALITEITEN, VOORGESCHREVEN VOOR DE TOEKENNING VAN HET OCTROOI.
Verzoek toegezonden op :

XVI. CONTROLELIJST
A. DOCUMENTEN WAARNAAR VERWEZEN WORDT BIJ DE AANVRAAG
Met toepassing van artikel XI.17, § 8, van het Wetboek van economisch recht, ten behoeve van het toekennen van een datum
van indiening, de octrooiaanvraag:
Nummer :
Datum :
Dienst :
Vervangt
1.

Beschrijving

2.

Tekening(en)

B. DOCUMENTEN GEVOEGD BIJ DE AANVRAAG
1.

Beschrijving

2.

Conclusie (s)

3.

Tekening(en)

4.

Uittreksel

5.

Sequentielijst

in PDF formaat

Aantal bladzijden

in WIPO ST25 formaat *

(*)Hierbij wordt verklaard dat de sequentielijst de inhoud van de aanvraag niet overschrijdt.
(*)Ik verklaar dat de machine-leesbare sequentielijst volgens WIPO standaard ST25 strikt identiek is aan de sequentielijst
in papier/PDF formaat.

XVI. CONTROLELIJST (volgende)
Aantal bladzijden

C. HIERBIJ GEVOEGDE STUKKEN
1.

Ondertekende volmacht

2.

Aanduiding van de uitvinder

3.

Verslag van eerder nieuwheidsonderzoek + schriftelijke opinie

4.

Order van debet van de lopende rekening bij de DIE

5.

Voorrangsdocument(en)

6.

Vertaling(en) van voorrangsdocument(en) *

7.

Bewijs van betaling van de taksen

8.

Verklaring van rechtverkrijgende

9.

Verklaring van de effectieve vestiging van de aanvrager in België

10.

Verklaring dat de uitvinder niet als uitvinder wenst vermeld te worden

11.

Andere (te specificeren) :

(*) Hierbij wordt verklaard dat de vertaling getrouw is aan het voorrangsdocument.

XVII.

VERZOEK VERVROEGDE PUBLICATIE VAN DE OCTROOIAANVRAAG

XVIII. HANDTEKENING VAN DE AANVRAGER(S) OF VAN DE VERTEGENWOORDIGER(S)

DATUM :
FUNCTIE :
De naam of namen van de ondertekenaars moet(en) eveneens vermeld zijn.
Zo het een rechtspersoon betreft, dient de positie, daarin bekleed door de ondertekenaar(s), vermeld te worden.

