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 FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE 
BELGISCHE DIENST VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM (DIE) 

TAKSEN EN RECHTEN INZAKE OCTROOIEN EN AANVULLENDE BESCHERMINGSCERTIFICATEN : 
TARIEVEN, BETALINGSTERMIJNEN EN BETALINGSMODALITEITEN 

 
 
 
1. . PROCEDURETAKSEN VOOR BELGISCHE OCTROOIAANVRAGEN   

 
Indieningstaks  
 50 EUR 
Te betalen binnen een termijn van 1 maand na de indiening van de octrooiaanvraag (art. XI.16, §2 Wetboek van 
economisch recht).  

 
Bijkomende taks voor de laattijdige betaling van de indieningstaks 
 25 EUR 
Te betalen binnen 3 maanden vanaf het verzoek van de Dienst om de indieningstaks en de bijkomende taks voor de 
laattijdige betaling, te betalen (art. 26, §2, KB 2/12/19861).  

 
Taks voor de verbetering of toevoeging van een beroep op voorrang 
 

50 EUR 

Te betalen op het moment van de indiening van het verzoekschrift (art. 4, §9, KB 2/12/1986). 

Taks voor de opstelling van een verslag van nieuwheidsonderzoek  

300 EUR A Te betalen ten laatste 13 maanden te rekenen vanaf de indiening van de octrooiaanvraag of indien een beroep 
wordt gedaan op een recht van voorrang, te rekenen vanaf de vroegste datum van voorrang, of, indien deze termijn 
verstrijkt voor de termijn voor het betalen van de indieningstaks, ten laatste tezamen met de betaling van de 
indieningstaks (art. 21, KB 2/12/1986) 

 
 
 

2. PROCEDURE- EN JAARLIJKSE INSTANDHOUDINGSTAKSEN VOOR EUROPESE OCTROOIAANVRAGEN  

Alle procedure- en jaarlijkse instandhoudingstaksen voor Europese octrooiaanvragen moeten rechtstreeks worden betaald aan het Europees 
Octrooibureau. De Belgische Dienst voor de Intellectuele Eigendom int dergelijke taksen NIET en stort ze ook NIET door naar het Europees 
Octrooibureau. 
Meer informatie over de betaling van procedure- en jaarlijkse instandhoudingstaksen voor Europese octrooiaanvragen aan het Europees 
Octrooibureau is terug te vinden op de internetsite van het Europees: www.epo.org . 
 

 
 
3. . PROCEDURETAKSEN VOOR INTERNATIONALE OCTROOIAANVRAGEN (PCT) 

 
De Belgische Dienst voor de Intellectuele Eigendom treedt sinds 1 april 2018 niet langer op als ontvangend bureau in de zin van het PCT-Verdrag. 
Bijgevolg int de Belgische Dienst geen proceduretaksen voor internationale octrooiaanvragen. Deze taksen dienen rechtstreeks te worden betaald 
aan het bevoegde ontvangend bureau. 
 
Voor meer informatie over de bevoegde ontvangende bureaus voor de behandeling van internationale octrooiaanvragen ingediend bij de Belgische 
Dienst kan u terecht op de website van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom: www.wipo.int 
 
 

 
 
 

4. TAKS VOOR VALIDATIE VAN EEN EUROPEES OCTROOI IN BELGIË 

Momenteel bestaat er geen taks voor validatie van een Europees octrooi in België  

 
 
 

 
1 Koninklijk besluit van 2 december 1986 betreffende het aanvragen, verlenen en in stand houden van uitvindingsoctrooien 
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5. JAARLIJKSE INSTANDHOUDINGSTAKSEN VOOR BELGISCHE OCTROOI(EN)(AANVRAGEN) EN 
EUROPESE OCTROOIEN GEVALIDEERD IN BELGIË 2 

3de  jaartaks 40 EUR 9de jaartaks 165 EUR 15de jaartaks 360 EUR 

4de jaartaks 55 EUR 10de jaartaks 185 EUR 16de jaartaks 400 EUR 

5de jaartaks 75 EUR 11de jaartaks 215 EUR 17de jaartaks 450 EUR 

6de jaartaks 95 EUR 12de jaartaks 240 EUR 18de jaartaks 500 EUR 

7de jaartaks 110 EUR 13de jaartaks 275 EUR 19de jaartaks 555 EUR 

8de jaartaks 135 EUR 14de jaartaks 320 EUR 20ste jaartaks 600 EUR 
 De betaling van de jaartaks vervalt op de laatste dag van de maand die overeenstemt met de maand waarin de datum van indiening van de 
octrooiaanvraag valt. De jaartaks kan niet geldig worden gekweten meer dan 6 maanden vóór de vervaldatum. 
 
 Wanneer de betaling van de jaartaks niet op de vervaldag werd gekweten, dan kan deze taks alsnog betaald worden, vermeerderd met een 
toeslag, binnen een respijttermijn van 6 maanden te rekenen vanaf de vervaldag van de jaartaks (art. XI.48, §1 van het Wetboek van economisch 
recht). 

Toeslag voor laattijdige betaling van de 3de - 10de jaartaks  85 EUR 

Toeslag voor laattijdige betaling van de 11de - 20ste jaartaks  230 EUR 
 Indien de jaartaks en de bijkomende taks niet betaald worden binnen de respijttermijn van 6 maanden, is de houder van de octrooiaanvraag of van 
het octrooi van rechtswege vervallen verklaard van zijn rechten. Het verval heeft uitwerking op de vervaldatum van de niet betaalde jaartaks. Het 
verval wordt in het Belgisch Octrooiregister ingeschreven (art.XI.48, §2 van het Wetboek van economisch recht). 
 
De houder van de vervallen octrooiaanvraag of van het vervallen octrooi kan een herstel in rechten aanvragen Informatie over de 
herstelprocedures kan bekomen worden bij de DIE.. 
Voorbeeld : gegeven een octrooiaanvraag ingediend op 10 maart 2018 

 de vervaldag voor de betaling van de 3de jaartaks is 31 maart 2020 (en NIET 31 maart 2021 !!) 
 De vervaldag voor de betaling van de 3de jaartaks met de bijkomende taks van 75€ is 30 september 2020 
 De vervaldag voor de betaling van de 4de jaartaks is 31 maart 2021 enz. 

 

 
 

6. INSTANDHOUDINGSTAKSEN VOOR EUROPESE OCTROOIEN MET EENHEIDSWERKING 

Alle jaartaksen voor de instandhouding van een Europees octrooi met eenheidswerking moeten rechtstreeks aan het Europees Octrooibureau 
worden betaald. De Belgische dienst voor Intellectuele Eigendom int deze taksen NIET en stort ze ook NIET door naar het Europees 
Octrooibureau.  
Verdere inlichtingen over de betaling van de jaartaksen van een Europees octrooi met eenheidswerking vindt u op de website van het Europees 
Octrooibureau : www.epo.org 

 
 

7. PROCEDURETAKSEN VOOR BELGISCHE AANVRAGEN VAN EEN AANVULLEND 
BESCHERMINGSCERTIFICAAT (ABC ) VOOR EEN GENEESMIDDEL OF EEN GENEES- OF 
GEWASBESCHERMINGSMIDDEL EN VOOR AANVRAGEN TOT VERLENGING VAN HET CERTIFICAAT  

Indieningstaks voor een aanvullend beschermingscertificaat  
200 EUR Te betalen binnen een termijn van 1 maand na de indiening van de ABC-aanvraag (art. XI.92, §3 van het Wetboek 

van economisch recht) 

Indieningstaks voor een verlenging van het aanvullend beschermingscertificaat voor 
een geneesmiddel 200 EUR 
Te betalen binnen een termijn van 1 maand na de indiening van de verlengingsaanvraag ABC (art. XI.92, §3 van het 
Wetboek van economisch recht) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Zie bijlage bij de Koninklijk besluit van 09 november 2015 betreffende de taksen en bijkomende taksen inzake uitvindingsoctrooien en inzake 
aanvullende beschermingscertificaten.  
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8. JAARLIJKSE INSTANDHOUDINGSTAKSEN VOOR BELGISCHE (AANVRAGEN) VAN ABC 3 

1ste jaartaks 650 EUR 3de jaartaks 750 EUR 5de jaartaks 850 EUR 

 2de jaartaks 700 EUR 4de jaartaks 800 EUR   
De betaling van de jaartaks vervalt op de laatste dag van de maand waarin de aanvraag van het basisoctrooi van het ABC verjaart.. De eerste 
jaartaks van het ABC dient betaald te worden na het verstrijken van de wettelijke termijn van het basisoctrooi. De jaartaks kan niet geldig worden 
gekweten langer dan 6 maanden vóór de vervaldatum (art. XI.101,§1 van het Wetboek van economisch recht).                                                                                                                
Wanneer de betaling van de jaartaks niet op de vervaldag werd gekweten, dan kan deze taks alsnog betaald worden, mits betaling van  een 
toeslag, binnen een respijttermijn van 6 maanden te rekenen vanaf de vervaldag van de jaartaks, (art. XI.100, §2 van het Wetboek van 
economisch recht). 

Toeslag voor laattijdige betaling van de 1ste – 5de jaartaks  250 EUR 
Indien de jaartaks niet betaald wordt binnen de respijttermijn van 6 maanden, is de houder van de ABC-aanvraag of van het ABC van rechtswege 
vervallen verklaard van zijn rechten. Het verval heeft uitwerking op de vervaldatum van de niet betaalde jaartaks. Het verval wordt in het Belgisch 
Octrooiregister ingeschreven (art. XI.101, §4 van het Wetboek van economisch recht). 
De houder van de vervallen ABC-aanvraag of van het vervallen ABC kan een herstel in rechten aanvragen. Informatie over de herstelprocedures 
kan verkregen worden bij de DIE... 
Voorbeeld : gegeven een ABC-aanvraag ingediend op 10 maart 2003 met opgave van een basisoctrooi voor 20 jaar ingediend op 20 september 
1997 

 de vervaldag voor de betaling van de 1ste  jaartaks is 30 september 2017 (en NIET 30 september 2018 !!) 
 de vervaldag voor de betaling van de 1ste jaartaks met de bijkomende taks van 250 € is op 31 maart 2018. 
 de vervaldag voor de betaling van de 2de jaartaks is 30 september 2018, enz. 

 
9.HERSTELTAKSEN 
 
 
Herstel van het voorrangsrecht 
 

 
350 EUR 

Te betalen bij de indiening van het verzoekschrift (art. 4, §9,KB 2/12/1986) 

 
Herstel(van een aanvraag) voor een octrooi of ABC 
 

 
350 EUR 

Het verzoekschrift wordt maar behandeld na betaling van het verzoekschrift (art. XI.77 en XI.102 van het Wetboek van 
economisch recht) 

 
 
 
10. ANDERE TAKSEN 
 
 
Regularisatie van een octrooiaanvraag 
 

 
60 EUR 

Te betalen binnen 3 maanden vanaf de datum van kennisgeving door de Dienst van de onregelmatigheid van de 
aanvraag  (art. 26, §1, KB 2/12/1986 ) 

 
Regularisatie van een aanvraag van een aanvullend beschermingscertificaat (ABC) of 
van  de verlenging van het ABC voor een geneesmiddel of een 
gewasbeschermingsmiddel4 
 

 
60 EUR 

Te betalen binnen 2 maanden vanaf de datum van kennisgeving door de Dienst van de onregelmatigheid van de 
aanvraag (art. 2, §1, KB 4/09/2014) 

 
Verbetering van taalfouten of fouten van overschrijving in een octrooiaanvraag 
(per verzoek tot verbetering) 
 

 
 

35 EUR 

Te betalen bij het indienen van het verzoek tot verbetering van de taalfouten of de fouten van overschrijving (art. 27, 
KB 2/12/1986) 

 
 
 

 
3 Zie bijlagen bij de . de Koninklijk besluit van 09 november 2015 betreffende de taksen en bijkomende taksen inzake uitvindingsoctrooien en inzake 
aanvullende beschermingscertificaten. 
4 Koninklijk besluit van 5 januari 1993 betreffende het aanvragen en het verlenen van aanvullende beschermingscertificaten voor geneesmiddelen. 
Koninklijk besluit van 8 november 1998 betreffende het aanvragen en het verlenen van aanvullende beschermingscertificaten voor 
gewasbeschermingsmiddelen. 
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11. COÖRDINATEN VOOR EEN BETALING DOOR STORTING OF OVERSCHRIJVING OP DE REKENING VAN 
DE DIE 
 
 IBAN-code BE61 6792 0058 8017 

 BIC-code PCHQBEBB 

Financiële instelling BPost NV, Muntcenter, B-1000 Brussel 

Rekeninghouder 

FOD ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE 
DIENST VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM 
Vooruitgangstraat 50 
B-1210 BRUSSEL 
BELGIË  
 
Internet : economie.fgov.be/opri-die.htm 
e-mail : piie.accountancy@economie.fgov.be 
Fax : +32-(0)2-277 52 62 
Tel :  +32-(0)2-277 52 96 
 

 
Als u geen lopende rekening bij de DIE bezit,dan moet elke jaartaks afzonderlijk betaald worden.  
Elke betaling moet de nodige gegevens bevatten die het de DIE mogelijk maken om de betaler en het voorwerp van de betaling te identificeren: 
 
- het aanvraagnummer van het Belgisch octrooi of het publicatienummer van het Europees octrooi; 
 
- welke jaartaks (met vermelding van al dan niet een bijtaks); 
 
- het bedrag; 
 
- de naam van de of een octrooihouder. 
 
 
De betaling van een taks of recht wordt geacht verricht te zijn op de datum van de ontvangst van de betaalopdracht door de DIenst voor de 
Intellectuele Eigendom wanneer de betaling geboekt wordt in het debet van de lopende rekening geopend bij de DIenst of op de datum waarop zij 
door BPost wordt geboekt op het krediet van de voornoemde rekening van de Dienst voor de Intellectuele Eigendom wanneer de betaling geschiedt 
door een overschrijving of via een elektronisch betaalmiddel (art. 6, KB 18/12/1986)5 
 
 
Het Belgische octrooiregister kan online geraadpleegd worden via de internetpagina: 
http://bpp.economie.fgov.be/fo-eregister-view/ 
 

 

 
5 Koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de taksen en bijkomende taksen inzake uitvindingsoctrooien en inzake aanvullende 
beschermingscertificaten 


