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Betreft : Informatiebrief ter attentie van octrooigemachtigden en gebruikers 

van het Belgisch octrooisysteem - Implementatie van de 

bepalingen van de wet van 29 juni 2016 houdende diverse 

bepalingen inzake Economie voor wat betreft de indiening van 

Europese octrooiaanvragen en internationale aanvragen. 

Mevrouw, Mijnheer, 

De Dienst voor de Intellectuele Eigendom (DIE) wenst u op de hoogte te brengen 
van de nieuwe regels met betrekking tot de indiening van Europese 
octrooiaanvragen en internationale (PCT) aanvragen door gebruikers van het 
Belgisch octrooisysteem. Deze regels zullen op 1 april 2018 in werking treden. 

De artikelen 21 en 24 van de wet van 29 juni 2016 houdende diverse bepalingen 
inzake Economie wijzigen de relevante bepalingen van respectievelijk artikel 
Xl.82 en artikel Xl.91 van het Belgisch Wetboek van economisch recht (WER), 
die de mogelijkheden in België bepalen voor de indiening van Europ�se 
octrooiaanvragen en internationale aanvragen. In toepassing van artikel 95 van 
de voormelde wet, zullen de artikelen 21 en 24 op 1 april 2018 bij koninklijk 
besluit in werking treden. 

De volgende twee secties zetten de gevolgen van de wijzigingen aan het Belgisch 
octrooirecht verder uiteen. 

1. Indiening van Europese octrooiaanvragen

Op 1 april 2018 zal het gewijzigde artikel Xl.82, § 1, van het WER in werking 
treden, waardoor de optie tot indiening van Europese octrooiaanvragen bij de DIE 
vanaf die datum zal uitgesloten worden. Bijgevolg zullen Europese 
octrooiaanvragen vanaf 1 april 2018 rechtstreeks bij het Europees Octrooibureau 
(EOB) moeten worden ingediend, overeenkomstig artikel 75(1 )(a) van het 
Europees Octrooiverdrag (EOV). 
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Desalniettemin blijft hE.t beginsel van rechtstreekse indiening bij het EOB onder 

voorbehoud van een uitzondering. Elke Europese octrooiaanvraag waarvan de 

aanvrager de Belgische nationaliteit bezit of zijn woonplaats of zetel in België 

heeft en die de verdediging van het grondgebied of de veiligheid van de Staat kan 

aanbelangen, zal nog steeds verplicht moeten ingediend worden bij de DIE in 

plaats van het EOB, overeenkomstig artikel 75(2)(a) van het EOV en artikel Xl.82, 

§ 2, van het WER. Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de aanvrager om

te beoordelen of zijn aanvraag de verdediging of veiligheid van België in de zin 

van artikel Xl.82, § 2, van het WER kan aanbelangen en om zijn aanvraag in zo'n 

geval bij de DIE in te dienen. 

In toepassing van artikel 75(1 )(b) van het EOV zal de datum waarop de DIE de 

Europese octrooiaanvraag ontvangt, erkend worden als de datum van ontvangst 

door het EOB. 

2. Indiening van internationale aanvragen

Op 1 april 2018 zal het gewijzigde artikel Xl.91, § 1, van het WER in werking 

treden, waarvoor de DIE vanaf die datum niet langer zal optreden als ontvangend 

bureau in de zin van de artikelen 2(xv) en 10 van het Verdrag tot samenwerking 

inzake octrooien (PCT). Overeenkomstig regel 19.1 (b) van het PCT, is de 

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie daartoe, in 

naam van België, met het EOB overeengekomen dat deze laatste voor alle 

aangelegenheden in de plaats van de DIE zal optreden als ontvangend bureau 

voor aanvragers die de Belgische nationaliteit bezitten of hun woonplaats of zetel 

in België hebben en dit voor alle internationale aanvragen die worden ingediend 

vanaf 1 april 2018. Bijgevolg zupen vanaf die datum enkel het EOB en het 

Internationaal Bureau van WIPO als ontvangend bureau optreden binnen het 

kader van het PCT voor aanvragers die de Belgische nationaliteit bezitten of hun 

woonplaats of zetel in België hebben, overeenkomstig respectievelijk artikel 151 

van het EOV en regel 19.1 (a)(iii) van het PCT. 

Ondanks de delegatie van de verplichtingen van de DIE als ontvangend bureau 

binnen het kader van het PCT aan het EOB, blijft het beginsel van indiening bij 

het EOB of bij het Internationaal Bureau van WIPO onder voorbehoud van een 

uitzondering. Elke internationale aanvraag waarvan de aanvrager de Belgische 

nationaliteit bezit of zijn woonplaats of zetel in België heeft en die de verdediging 

van het Belgisch grondgebied of de veiligheid van de Staat kan aanbelangen, zal 

nog steeds verplicht moeten ingediend worden bij de DIE in plaats van het EOB 

of het Internationaal Bureau van WIPO, overeenkomstig artikel 27(8) van het 

PCT, de artikelen 151 en 75(2)(a) van het EOV en artikel Xl.91, § 2, van het 

WER. Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de aanvrager om te 

beoordelen of zijn aanvraag de verdediging of veiligheid van België in de zin van 
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artikel Xl.92, § 2, van het WER kan aanbelangen en om zijn aanvraag in zo'n 

geval bij de DIE in te dienen. 

Er zij op gewezen dat de DIE in geen geval zal optreden als ontvangend bureau 

in de zin van de artikelen 2(xv) en 10 van het PCT, zelfs niet wanneer de 

aanvraag bij de DIE werd ingediend onder de uitzondering betreffende de 

verdediging van het grondgebied of de veiligheid van de Staat. In de plaats 

daarvan zal het EOB als ontvangend bureau optreden. De DIE zal zulke 

aanvragen in naam van het EOB ontvangen, in toepassing van de artikelen 151 

en 75(2)(a) van het EOV, waardoor de datum waarop de DIE zulke aanvragen 

ontvangt, zal erkend worden als de datum van ontvangst door het EOB. 

Verder is het van belang drie aspecten te benadrukken met betrekking tot de 

indiening van internationale aanvragen in het Nederlands: de indiening bij het 

EOB, de indiening bij de DIE onder de uitzondering betreffende de verdediging of 

veiligheid van België en de talen die het EOB aanvaardt als instantie voor het 

internationaal nieuwheidsonderzoek (ISA). 

Ten eerste aanvaardt het EOB als ontvangend bureau slechts internationale 

aanvragen ingediend in het Engels, het Frans of het Duits, overeenkomstig regel 

157(2) van het EOV. Het wordt aanvragers die de Belgische nationaliteit bezitten 

of hun woonplaats of zetel in België hebben en die een internationale aanvraag in 

het Nederlands wensen in te dienen dan ook aangeraden de aanvraag 

rechtstreeks bij het Internationaal Bureau van WIPO in te dienen, binnen -het 

kader van regel 19.1 (a)(iii) van het PCT. Indien een internationale aanvraag toch 

in het Nederlands wordt ingediend bij het EOB, zal het EOB deze aanvraag 

onverwijld naar het International B�reau van WIPO doorzenden binnen het kader 

van regel 19.4(b) van het PCT en zal de aanvraag geacht worden te zijn 

ontvangen door het EOB in naam van het Internationaal Bureau van WIPO als 

ontvangend bureau binnen het kader van regel 19.1 (a)(iii) van het PCT, 

overeenkomst regel 19.4(a) van het PCT. De datum waarop het EOB zulke 

aanvraag ontvangt, zal erkend worden als de datum van ontvangst door het 

Internationaal Bureau van WIPO, overeenkomstig regel 19.4(b) van het PCT. 

Ten tweede zal een internationale aanvraag die in het Nederlands werd ingediend 

en die door de DIE is doorgezonden naar het EOB nadat zij werd doorgelicht op 

haar belang voor de verdediging van het grondgebied of de veiligheid van de 

Staat, in het licht van de voormelde taalvereisten die worden toegepast door het 

EOB, onverwijld door het EOB worden doorgezonden naar het Internationaal 

Bureau van WIPO binnen het kader van regel 19.4(b) van het PCT. Deze 

aanvraag zal geacht worden te zijn ontvangen door het EOB in naam van het 

Internationaal Bureau van WIPO als ontvangend bureau binnen het kader van 

regel 19.1 (a)(iii) van het PCT, overeenkomstig regel 19.4(a) van het PCT. De 

datum waarop het EOB zulke aanvraag ontvangt, zal worden erkend als de 
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datum van ontvangst door het Internationaal Bureau van WIPO, overeenkomstig 

regel 19.4(b) van het PCT. Aangezien de DIE de desbetreffende aanvraag in 

naam van het EOB ontving in toepassing van de artikelen 151 en 75(2)(a) van het 

EOV, zal de datum waarop de DIE deze aanvraag ontving erkend worden als de 

datum van ontvangst door het EOB en bijgevolg als de datum van ontvangst door 

het Internationaal Bureau van WIPO. 

Ten derde, zal het EOB, in zijn functie van ISA, geen internationale aanvragen 

aanvaarden ingediend in het Nederlands vanaf 1 april 2018 door aanvragers die 

de Belgische nationaliteit bezitten of die hun woonplaats of zetel in België 

hebben. De DIE zal immers niet langer als ontvangend bureau optreden in de zin 

van de artikelen 2(xv) en 10 van het PCT, gelet op de delegatie van al zijn 

verplichtingen als ontvangend bureau binnen het kader van het PCT aan het 

EOB. Voor internationale aanvragen die door de voormelde aanvragers worden 

ingediend in het Nederlands zal een vertaling naar het Engels, het Frans of het 

Duits dienen ingediend te worden binnen een maand vanaf de datum van 

ontvangst van de internationale aanvraag bij het ontvangend bureau of, voor 

zover het belang van de aanvraag voor de verdediging of veiligheid van België 

nog wordt nagekeken, bij de DIE, overeenkomstig artikel 27(8) en regel 12.3 van 

het PCT. 

Hoogachtend, 

De Adviseur-Generaal, 

Jéróme DEBRULLE 
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