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Betreft : Informatiebrief ter attentie van octrooigemachtigden en houders 

van Europese octrooien - Toepassing van de bepalingen van de 

wet van 29 juni 2016 houdende diverse bepalingen inzake 

Economie en betreffende de validatie van Europese octrooien in 

België. 

Mevrouw, Mijnheer, 

De Dienst voor de Intellectuele Eigendom (DIE) wenst u ervan op de hoogte te 

brengen dat op 1 januari 2017 de nieuwe regels in werking zullen treden 

betreffende de validatie van Europese octrooien in België. 

De artikelen 22, 48 en 60 van de wet van 29 juni 2016 houdende diverse 

bepalingen inzake Economie wijzigen daartoe de relevante bepalingen van 

respectievelijk het Wetboek van economisch recht (WER), de wet van 8 juli 1977 

houdende goedkeuring van diverse internationale akten en de wet van 21 april 

2007 houdende diverse bepalingen betreffende de procedure inzake indiening 

van Europese octrooiaanvragen en de gevolgen van deze aanvragen en van de 

Europese octrooien in België. Artikel 94 van de voornoemde wet van 29 juni 2016 

bepaalt het toepassingsgebied voor haar artikelen 22, 48 en 60. 1 

De wetswijziging houdt in dat vanaf 1 januari 2017 geen vertaling naar een 

nationale taal meer zal moeten worden ingediend voor de validatie in België van 

Europese octrooien verleend in het Engels waarvan de vermeldingen van 

verlening, voortzetting in gewijzigde vorm of beperking vanaf 1 januari 2017 

worden bekendgemaakt in het Europees Octrooiblad. In de praktijk betekent dit 

dat vanaf die datum hetzelfde regime zal gelden voor alle Eur<?pese octrooien, 

ongeacht de taal waarin zij verleend, gewijzigd of beperkt worden'. 

Zij er op gewezen dat er voor de validatie in België van Europese octrooien 

verleend in het Engels waarvan de vermeldingen van verlening, voortzetting in 

gewijzigde vorm of beperking voor 1 januari 2017 worden bekendgemaakt in het 

Europees Octrooiblad nog steeds een vertaling naar het Nederlands, het Frans of 
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het Duits moet worden ingediend bij de DIE, binnen drie maanden vanaf de 

bekendmaking van de voornoemde vermeldingen. Wordt deze vertaling niet 

binnen die termijn bezorgd, dan kan de octrooihouder, indien voldaan aan de 

voorwaarden, nog steeds gebruik maken van de herstelprocedures zoals 

voorheen. 

Hoewel op 1 januari 2017 het gewijzigde artikel Xl.83 van het WER, het 

gewijzigde artikel 5 van de voornoemde wet van 8 juli 1977 en het gewijzigde 

artikel 3 van de voornoemde wet van 21 april 2007 in werking treden en de 

respectievelijke herstelprocedures afschaffen, blijven deze artikelen gelden in hun 

versie van voor deze wijziging voor de Europese octrooien verleend in het Engels 

waarvan de vermeldingen van verlening, voortzetting in gewijzigde vorm of 

beperking voor 1 januari 2017 worden bekendgemaakt in het Europees 

Octrooiblad. 

Bijkomend is het belangrijk te duiden dat de DIE in geen geval nog de indiening 

van vertalingen zal aanvaarden voor Europese octrooien waarvoor de validatie in 

België de bezorging van een vertaling niet vereist. 

Ten slotte blijft de DIE de vertalingen aanvaarden naar een van de nationale talen 

van de conclusies van Europese octrooiaanvragen, die ingediend worden in 

toepassing van artikel Xl.82, § 3, van het WER.
2 

Hoogachtend, 

De Adviseur-Generaal, 

Jéröme Debrulle 
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1 
Artikel 94 van de wet van 29 juni 2016 houdende diverse bepalingen inzake Economie: 

"§ 1. De bepalingen van artikel 22 zijn van toepassing op de Europese octrooien verleend 

vanaf de inwerkingtreding van artikel 22 op basis van octrooiaanvragen ingediend vanaf 22 

september 2014, en op de Europese octrooien die in stand gehouden werden zoals 

gewijzigd of beperkt, vanaf de datum van inwerkingtreding van artikel 22, op basis van de 

octrooiaanvragen ingediend vanaf 22 september 2014. 

§ 2. De bepalingen van artikel 48 zijn van toepassing op de Europese octrooien verleend

vanaf de inwerkingtreding van artikel 48 op basis van octrooiaanvragen ingediend voor 13 

december 2007, en op de Europese octrooien die in stand gehouden werden zoals 

gewijzigd door het Europees Octrooibureau, vanaf de inwerkingtreding van artikel 48 op 

basis van octrooiaanvragen ingediend voor 13 december 2007. 

§ 3. De bepalingen van artikel 60 zijn van toepassing op de Europese octrooien verleend

vanaf de inwerkingtreding van artikel 60 op basis van octrooiaanvragen ingediend tussen 

13 december 2007 en 21 september 2014, en op de Europese octrooien die in stand 

gehouden werden zoals gewijzigd of beperkt, door het Europees Octrooibureau, vanaf de 

inwerkingtreding van artikel 60 op basis van octrooiaanvragen ingediend tussen 13 

december 2007 en 21 september 2014." 

2 
Artikel Xl.82, § 3, WER: "§ 3. De Europese octrooiaanvraag verleent niet de in het artikel 

64 van het Europees Octrooiverdrag bedoelde bescherming. Een redelijke vergoeding, 

vastgesteld volgens de omstandigheden, kan echter geëist worden van elke persoon die 

de uitvinding waarop de aanvraag betrekking heeft in België heeft geëxploiteerd vanaf de 

dag waarop de conclusies voor het publiek toegankelijk zijn gemaakt bij de Dienst of aan 

deze persoon zijn verstrekt in één van de officiële nationale talen." 
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