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Omzendbrief van de Dienst voor de Intellectuele Eigendom met betrekking tot de aanduiding van een groep van 
gemachtigden overeenkomstig artikel 3 van het koninklijk besluit van 30 september 2020 

Deze omzendbrief schetst de praktijk van de Dienst voor de Intellectuele Eigendom (hierna “de DIE”) met 
betrekking tot de groepen van gemachtigden. 

In overeenstemming met artikel 3, § 1, tweede lid, van het koninklijk besluit van 30 september 2020 betreffende 
de vertegenwoordiging inzake octrooien, kan een groep van gemachtigden worden toegestaan om een persoon 
voor de DIE te vertegenwoordigen in de zin van artikel XI.62 van het Wetboek van economisch recht (WER).  

Het doel van deze bepaling is om een mandant de mogelijkheid te bieden om een aantal gemachtigden 
gezamenlijk in groep aan te duiden in plaats van elk ervan een individuele volmacht te moeten geven, op 
voorwaarde dat de groep als dusdanig bij de DIE wordt ingeschreven. De volmacht heeft geen betrekking op de 
groep als dusdanig aangezien enkel natuurlijke personen tot vertegenwoordiging voor de DIE kunnen overgaan. 
Op grond van een juridische fictie wordt elke in de groep werkzame gemachtigde geacht de aanvrager of houder 
die de groep van gemachtigden heeft aangeduid, te vertegenwoordigen. Het is van belang om erop te wijzen dat 
de inschrijving van een groep van gemachtigden bij de DIE deze groep geen status van rechtspersoon verleent.  

Elke aanvraag tot inschrijving, wijziging of doorhaling van een groep moet gericht worden tot de DIE en kan 
ingediend worden per post of per fax. De contactgegevens van de DIE zijn beschikbaar op: 
https://economie.fgov.be/nl/themas/intellectuele-eigendom/contacten-intellectuele 

 

1. Inschrijving van een groep van gemachtigden 

a) Aanvraag tot inschrijving 

De inschrijving van een groep gebeurt op aanvraag gericht tot de DIE. Daartoe moet het formulier AR.3.1.2.A 
worden gebruikt. 
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De aanvraag tot inschrijving moet de volgende informatie bevatten: 

i. de naam van de groep waaronder verschillende gemachtigden in de toekomst in de procedure voor de 
DIE willen optreden; 

De naam van de groep is uitsluitend bedoeld om te verwijzen naar de gemachtigden die in deze 
groep optreden. 

ii. de aanduiding van de personen die gemachtigd zijn om onder de naam van de groep op te treden; 

Een groep in de zin van artikel 3, § 1, tweede lid, van het koninklijk besluit van 30 september 
2020 omvat minstens twee personen die gemachtigd zijn om voor de DIE op te treden.  

iii. de bevestiging dat alle personen vermeld in punt b) erkende gemachtigden zijn of personen die in 
dezelfde hoedanigheid als een erkend gemachtigde voor de DIE kunnen optreden in de zin van artikel 
XI.62, § 5, van het WER; 

Een groep in de zin van artikel 3, § 1, tweede lid, van het koninklijk besluit van 30 september 
2020 kan enkel worden gevormd door erkende gemachtigden, advocaten, of personen met een 
gelijkwaardige kwalificatie in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte. Een 
zelfde persoon kan lid zijn van verschillende groepen. 

iv. het adres van de groep; 

De DIE schrijft een enkel adres in dat het standaardadres van de groep wordt. In de procedures 
voor de DIE is het echter mogelijk om voor de briefwisseling een ander adres te gebruiken dan 
het ingeschreven adres van de groep.  

v. de handtekening van elk van de leden van de groep. 

 

b) Inschrijving 

Als de voorwaarden voor de inschrijving van een groep van gemachtigden vervuld zijn, verstrekt de DIE een attest 
met opgave van het inschrijvingsnummer en de lijst met de leden van de groep.  

De inschrijving gaat in vanaf de datum waarop de DIE de volledige aanvraag heeft ontvangen of, desgevallend, 
op een latere door de aanvragers opgegeven datum. 

Indien de inschrijvingsvoorwaarden niet vervuld zijn, worden de redenen van de weigering tot inschrijving 
meegedeeld aan de aanvragers, die verzocht worden om de onregelmatigheden te verhelpen. 

 

2. Wijziging van een groep van gemachtigden 

De DIE moet onverwijld worden ingelicht over elke wijziging van een groep. Daartoe moet het formulier 
AR.3.1.2.B. worden gebruikt. 

 

a) Wijziging van de samenstelling 

Een bestaand attest, afgeleverd door de DIE is niet meer geldig zodra de samenstelling van de groep wordt 
gewijzigd.  

De aanvraag tot wijziging van de samenstelling van een groep moet worden ondertekend door het/de lid/leden 
dat/die zich aansluit(en) bij de groep of de groep verlaat/verlaten en door minstens een van de gemachtigden die 
lid van de groep blijft. 

De volmacht van een gemachtigde die de groep verlaat, vervalt, te rekenen vanaf de datum waarop deze 
gemachtigde geen lid van de groep meer is. 
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Elke erkende gemachtigde die in het register van erkende gemachtigden doorgehaald werd en elke persoon die 
niet meer in dezelfde hoedanigheid als een erkend gemachtigde bij de DIE mag optreden, wordt ambtshalve in 
de lijst van leden van de groep doorgehaald. Deze doorhaling wordt uitgevoerd met uitwerking vanaf de datum 
waarop de erkende gemachtigde in het register van erkende gemachtigden werd doorgehaald of vanaf de datum 
waarop de persoon niet meer in dezelfde hoedanigheid als een erkend gemachtigde bij de DIE mag optreden. 

Elke groep die maar uit een enkel lid meer bestaat, wordt ambtshalve doorgehaald. 

 

b) Wijziging van de naam of het adres 

De aanvraag moet ondertekend worden door minstens een lid van de groep. 

 

3. Doorhaling van een groep van gemachtigden 

Behalve in de gevallen van ambtshalve doorhaling moet de aanvraag tot doorhaling van een groep door alle leden 
van de betrokken groep ondertekend worden. 

Daartoe moet het formulier AR.3.1.2.A. gebruikt worden. 

Wanneer na de doorhaling van een groep door de DIE geen enkele nieuwe gemachtigde wordt aangeduid, 
worden de meldingen gericht aan de houder ingeschreven in het Belgisch octrooiregister. 

 

4. Aanduiding van een groep van gemachtigden 

Eens dat een groep van gemachtigden behoorlijk is ingeschreven bij de DIE, volstaat het om de naam en het 
inschrijvingsnummer van de groep aan te duiden in de procedure voor de DIE, in het bijzonder:  

i. op de volmachten; 

ii. op het aanvraagformulier tot verlening van een Belgisch octrooi; 

iii. op de aanvragen voor ABC; 

iv. op de aanvragen tot inschrijving van een overdracht, een licentie of een andere wijziging in het 
octrooiregister. 

De kennisgevingen van de DIE worden verstuurd naar de groep en naar het adres opgegeven bij de inschrijving, 
of naar het adres voor de briefwisseling opgegeven op het gebruikte formulier. 

De bij de DIE ingediende documenten mogen worden ondertekend door elk lid van de groep. Het lid van de 
groep dat zijn handtekening plaatst, moet daaronder, behalve zijn naam in drukletters, de naam en het 
inschrijvingsnummer van de groep plaatsen.  

De naam en het adres van de groep worden ingeschreven in het Belgisch octrooiregister, bekendgemaakt in de 
Verzameling en vermeld in de bekendmaking van de octrooiaanvraag en, desgevallend, van het octrooi.  

Het is aanbevolen – voor een specifiek dossier – enkel de groep aan te duiden en niet bijkomend de 
gemachtigde(n) die lid is / leden zijn van de groep te vermelden. Het is in ieder geval niet mogelijk om meerdere 
adressen voor correspondentie aan te duiden voor een enkel dossier. 

Jérôme DEBRULLE 

Adviseur-Generaal 
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