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Omzendbrief van 13/08/2020 betreffende de nummering van de bladzijden 

van de Belgische octrooiaanvraag 

Deze omzendbrief specificeert de regels die van toepassing zijn voor de Dienst voor de Intellectuele Eigendom 

(DIE) met betrekking tot de nummering van de bladzijden van de Belgische octrooiaanvraag overeenkomstig 
artikel 17, § 5, van het Koninklijk Besluit van 2 december 1986 betreffende het aanvragen, verlenen en in stand
houden van uitvindingsoctrooien. 

Bepalingen die van toepassing zijn op alle Belgische octrooiaanvragen die in behandeling zijn of bij de DIE zijn 

ingediend, vanaf 01/09/20201. 

Overeenkomstig artikel 17, § 5, van bovengenoemd Koninklijk Besluit. moeten alle bladen van de aanvraag
doorlopend en in Arabische cijfers worden genummerd. Deze nummering gebeurt als volgt: 

De bladen van het verzoek tot octrooiverlening (aanvraagformulier) worden genummerd met een aparte 
nummerreeks die begint met 1. 

De stukken van de aanvraag kunnen, naar keuze van de aanvrager, genummerd worden volgens één van de 
volgende twee opties: 

• Hetzij een nummerreeks die begint met 1 en van toepassing is vanaf het eerste blad van de beschrijving en
dan doorloopt doorheen de bladen met de conclusies, vervolgens de bladen met de tekeningen en eindigt bij
het laatste blad van het uittreksel.

• Hetzij twee reeksen nummers die elk met 1 beginnen en die enerzijds alleen van toepassing zijn vanaf het
eerste blad van de beschrijving tot het laatste blad van de conclusies en anderzijds enkel op de bladen met de
tekeningen2. 

► Als voor deze tweede optie wordt gekozen, dienen de bladen van het uittreksel niet te worden

genummerd (als ze toch genummerd zijn, geeft dit geen aanleiding tot een verzoek om regularisatie).

► Desgevallend voldoet een onderscheiden nummering van tekeningen visueel van het type "1/3, 2/3, 3/3"
aan de vereiste van een nummeringsreeks die begint met 1.

Bij niet-naleving van deze bepalingen kan de DIE genoodzaakt zijn regularisaties aan te vragen op basis van 
artikel Xl.21 van het Wetboek van economisch recht. 

Jéróme DEBRULLE 
Directeur van de DIE 

1 Belgische octrooiaanvragen die reeds voor 01/09/2020 zijn geregulariseerd wat betreft de paginanummering, mogen echter
niet worden hernummerd door middel van afzonderlijke nummerreeksen, behalve tijdens de modificatie periode bedoeld in 
artikel Xl.23 van het Wetboek van economisch recht. 
2 Er moet worden opgemerkt dat deze nieuwe nummeringsmogelijkheid niet van invloed is op de wijze waarop het aantal
pagina's voor elk document in de aanvraag wordt aangegeven in de online filing module van Belgische octrooiaanvragen 
(BEPAT). Deze module heeft namelijk betrekking op het aantal pagina's in het document en is onafhankelijk van de 
daadwerkelijke bladnummering die in het document wordt gebruikt. 
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