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INSCHRIJVING IN HET REGISTER VAN DE ERKENDE GEMACHTIGDEN 
INZAKE UITVINDINGSOCTROOIEN 

In het Belgisch staatsblad van 23 februari 2017 (p.29913 ) werd het ministerieel besluit van 15 

februari 2017 gepubliceerd dat 15 juni 2017 vastlegt als datum van het begin van het examen 

bedoeld in artikel Xl.66, § 1, 6° , van het Wetboek van economisch recht en als datum van het 

begin van de bekwaamheidsproef bedoeld in artikel 191er van het koninklijk besluit van 24 oktober 

1988 betreffende de samenstelling en werking van de Commissie tot erkenning van de 

gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien en de inschrijving en doorhaling in het register van de 

erkende gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien. 

De personen die wensen ingeschreven te worden in het register van de erkende 

gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien worden ervan in kennis gesteld dat de termijn 

waarin zij hun aanvraag kunnen indienen aanvangt op 23 februari 2017 en eindigt op 23 april 

2017. 

De aanvraag tot inschrijving in het register moet bij een ter post aangetekende zending worden 

ingediend, en door middel van het formulier dat te dien einde speciaal door de Dienst voor de 

Intellectuele Eigendom wordt afgeleverd. Dit formulier kan op de website van de FOD Economie, op 

volgend adres, gedownload worden: 

http ://economie. fgov. be/n 1/ondernem in ge n/1 ntellectu ele Eig endom/1 nstel I i ngen en actoren/desku nd 

ige/erkende gemachtigden uitvindingsoctrooien/#.WK7Y J2dz0ul 

De aanvraag tot inschrijving in het register van erkende gemachtigden geldt tevens als aanvraag tot 

deelneming aan het examen of aan de bekwaamheidsproef dat aanvangt op 15 juni 2017. 

De personen die bijkomende inlichtingen wensen, kunnen zich wenden tot de Dienst voor de 

Intellectuele Eigendom, Mevrouw Natacha LENAERTS (natacha.lenaerts@economie.fgov.be, 

02/277.92.98). 

De Adviseur-generaal, 
!\ 
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Contactpersoon: Natacha LENAERTS 
Algemene Directie Economische Reglementering - Dienst voor Intellectuele Eigendom 
Elke werkdag van 9 tot 16 uur. In geval van onmogelijkheid tijdens deze uren, dinsdag en vrijdag, na afspraak, tot 20 uur. 

Vooruitgangstraat 50 
1210 Brussel 

+32 (0) 2.277.92.98 Natacha.lenaerts@economie.fgov.be 
http://economie.fgov.be 
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