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Informatiebrief ter attentie van octrooigemachtigden en gebruikers van het Belgisch octrooisysteem – gevolgen 
van de Brexit voor de vertegenwoordiging inzake octrooien voor de Dienst voor de Intellectuele Eigendom 

Geachte mevrouw,  
Geachte heer, 

 

Overeenkomstig het Terugtrekkingsakkoord gesloten tussen de Europese Unie (EU) en het Verenigd Koningkrijk 
(VK), is het VK op 1 februari 2020 uit de EU getreden. Het akkoord voorzag een overgangsperiode waarin het 
EU-recht in beginsel van toepassing bleef op en in het VK. Deze overgangsperiode is sinds 1 januari 2021 
afgelopen. Naast het Terugtrekkingsakkoord, dat van toepassing blijft, sloten de EU en het VK een Handels- en 
Samenwerkingsovereenkomst die sinds 1 januari 2021 van toepassing is. 

De volgende twee secties zetten de gevolgen uiteen die de bepalingen van het Terugtrekkingsakkoord en de 
Handels- en Samenwerkingsovereenkomst sinds 1 januari 2021 hebben op de vertegenwoordiging inzake 
octrooien voor de Dienst voor de Intellectuele Eigendom (hierna: de Dienst). Zij hebben enerzijds betrekking op 
de bevoegdheid van octrooigemachtigden om octrooiaanvragers en octrooihouders te vertegenwoordigen voor 
de Dienst, en anderzijds op de eventuele verplichting voor octrooiaanvragers en octrooihouders om zich te laten 
vertegenwoordigen. 

 

1. Gevolgen voor octrooigemachtigden 

Overeenkomstig artikel XI.62 van het Wetboek van economisch recht, moeten octrooigemachtigden die 
octrooiaanvragers of octrooihouders voor de Dienst wensen te vertegenwoordigen: 

- Ofwel ingeschreven zijn in het register van erkende gemachtigden. 
- Ofwel de nationaliteit hebben van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte en bevoegd zijn 

het beroep in een lidstaat uit te oefenen. Het adres van beroepsmatige vestiging moet gelegen zijn in 
een lidstaat van de Europese Economische Ruimte. 
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In wat volgt, worden de gevolgen voor beide categorieën van octrooigemachtigden toegelicht. 

 

a) Octrooigemachtigden ingeschreven in het register van erkende gemachtigden 

Onderdanen van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte die het beroep van octrooigemachtigde in 
België wensen uit te oefenen en zich daartoe inschrijven in het register van erkende gemachtigden, kunnen een 
beroep doen op Richtlijn 2005/36/EG om beroepskwalificaties die zij in een andere lidstaat behaalden, te laten 
erkennen. Sinds 1 januari 2021 is deze richtlijn niet langer van toepassing ten aanzien van het VK. Onderdanen 
van het VK en beroepskwalificaties behaald in het VK zijn sindsdien onderdanen van een derde land, 
respectievelijk beroepskwalificaties behaald in een derde land. 

De artikelen 27 en 28 van het Terugtrekkingsakkoord voorzien echter overgangsmaatregelen. Onderdanen van 
het VK die hun beroepskwalificaties in België lieten erkennen en zich binnen dat kader vóór 1 januari 2021 in het 
register van erkende gemachtigden inschreven, behouden het voordeel van hun inschrijving. Hetzelfde geldt voor 
onderdanen van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte die voor hun inschrijving in dit register 
beroepskwalificaties behaald in het VK lieten erkennen. Procedures tot erkenning van beroepskwalificaties die 
op 31 december 2020 nog liepen, worden verder behandeld. 

De Brexit heeft dus geen gevolgen voor de bestaande inschrijvingen in het register van erkende gemachtigden. 

 

b) Octrooigemachtigden van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte 

EU-wetgeving, waaronder Richtlijn 2005/36/EG, voorziet in een mogelijkheid voor onderdanen van een lidstaat 
van de Europese Economische Ruimte die wettig gevestigd zijn in een lidstaat om het beroep van 
octrooigemachtigde daar uit te oefenen, om dit beroep eveneens in een andere lidstaat uit te oefenen. Sinds 1 
januari 2021 heeft het VK echter de Interne Markt van de EU verlaten en is het vrij verkeer van diensten binnen 
de Europese Economische Ruimte er niet langer van toepassing. Onderdanen van het VK en vestigingen in het 
VK zijn sindsdien onderdanen van een derde land, respectievelijk vestigingen in een derde land. 

Octrooigemachtigden die onderdaan zijn van het VK en voor de Dienst octrooiaanvragers en octrooihouders 
vertegenwoordigen onder het vrij verkeer van diensten, zijn sinds 1 januari 2021 niet langer bevoegd om als 
vertegenwoordiger voor de Dienst op te treden. Hetzelfde geldt voor onderdanen van een lidstaat van de 
Europese Economische Ruimte die zich voor hun vrij verkeer van diensten beroepen op hun bevoegdheid om het 
beroep van octrooigemachtigde in het VK uit te oefenen. Willen octrooigemachtigden die binnen deze categorieën 
vallen ook na 1 januari 2021 als vertegenwoordiger voor de Dienst optreden, dan moeten zij in België de inschrijving 
verzoeken in het register van erkende gemachtigden. Zij zijn opnieuw bevoegd vanaf de datum van hun inschrijving 
in dit register. 

Octrooigemachtigden dienen zich er van te vergewissen dat zij sinds 1 januari 2021 nog steeds aan de 
voorwaarden voldoen om als vertegenwoordiger voor de Dienst op te treden. Octrooigemachtigden die binnen 
het kader van de Brexit vragen hebben over hun bevoegdheid om octrooiaanvragers en octrooihouders voor de 
Dienst te vertegenwoordigen, worden verzocht om met de Dienst contact op te nemen, via 
piie.register@economie.fgov.be. 

Vertegenwoordigingshandelingen gesteld door personen die niet bevoegd zijn om octrooiaanvragers en 
octrooihouders voor de Dienst te vertegenwoordigen, moeten worden geregulariseerd overeenkomstig artikel 
XI.64 van het Wetboek van economisch recht. Worden zulke handelingen niet geregulariseerd, dan zijn zij van 
rechtswege nietig. 
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2. Gevolgen voor octrooiaanvragers en octrooihouders 

Overeenkomstig artikel XI.62 van het Wetboek van economisch recht moeten natuurlijke personen en 
rechtspersonen die woonplaats noch werkelijke vestiging hebben in een lidstaat van de Europese Economische 
Ruimte, zich inzake octrooien voor de Dienst laten vertegenwoordigen. Sinds 1 januari 2021 is het EU-recht niet 
langer van toepassing op en in het VK, waardoor octrooiaanvragers en octrooihouders met adres in het VK zich 
sindsdien moeten laten vertegenwoordigen. 

Om zich te laten vertegenwoordigen moeten deze octrooiaanvragers en octrooihouders een beroep doen op een 
professionele vertegenwoordiger, zoals een octrooigemachtigde. Zij kunnen zich sinds 1 januari 2021 niet langer 
laten vertegenwoordigen door één van hun werknemers, aangezien deze mogelijkheid voorbehouden is aan 
natuurlijke personen en rechtspersonen met woonplaats of werkelijke vestiging in een lidstaat van de Europese 
Economische Ruimte. 

Op het beginsel dat octrooiaanvragers en octrooihouders zonder woonplaats of werkelijke vestiging in een 
lidstaat van de Europese Economische Ruimte zich moeten laten vertegenwoordigen, zijn een aantal 
uitzonderingen. Ongeacht hun woonplaats of werkelijke vestiging, hoeven aanvragers en houders zich voor de 
volgende handelingen niet te laten vertegenwoordigen: 

- Het indienen van een aanvraag ten behoeve van de toekenning van een datum van indiening. 
- Het betalen van een taks. 
- Het indienen van een afschrift van een eerdere aanvraag. 
- De afgifte van een bewijs van ontvangst of een kennisgeving door de Dienst ten aanzien van een van de 

drie voormelde handelingen. 

Bovendien kunnen jaartaksen door iedereen worden betaald. 

Handelingen gesteld door octrooiaanvragers en octrooihouders waarbij de verplichting tot vertegenwoordiging niet 
wordt nageleefd, moeten worden geregulariseerd overeenkomstig artikel XI.64 van het Wetboek van economisch 
recht. Worden zulke handelingen niet geregulariseerd, dan zijn zij van rechtswege nietig. 

Gunther AELBRECHT 

Adviseur-Generaal a.i. 
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