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Definities

BOEK I. - Definities

Titel 1. - Algemene definities

HOOFDSTUK 9. - Definities eigen aan boek XI.
  

Art. I.13. 
  Voor de toepassing van boek XI gelden de volgende definities:
  1° Verdrag van Parijs: het Verdrag tot bescherming van de industriële eigendom ondertekend te 
Parijs op 20 maart 1883 en goedgekeurd bij de wet van 5 juli 1884, inbegrepen iedere herzienings-
akte die door België werd bekrachtigd;
  2° Berner Conventie: de Berner Conventie voor de bescherming van werken van letterkunde en 
kunst van 9 september 1886, aangevuld te Parijs op 4 mei 1896, herzien te Berlijn op 13 november 
1908, aangevuld te Bern op 20 maart 1914, herzien te Rome op 2 juni 1928, te Brussel op 26 juni 
1948, te Stockholm op 14 juli 1967 en te Parijs op 24 juli 1971, gedaan te Parijs op 24 juli 1971;
  3° TRIPs-Overeenkomst: de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigen-
dom, opgenomen als Annex 1C bij het Akkoord tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie, 
ondertekend te Marrakech op 15 april 1994 en goedgekeurd bij de wet van 23 december 1994;
  4° Wereldhandelsorganisatie: de organisatie opgericht door het Akkoord tot oprichting van de 
Wereldhandelsorganisatie, ondertekend op 15 april 1994 te Marrakech en goedgekeurd bij wet van 
23 december 1994;
  5° Dienst: de Dienst voor de Intellectuele Eigendom bij de Federale Overheidsdienst Economie;]
 6° databank: een verzameling van werken, gegevens of andere zelfstandige elementen, systematisch 
of methodisch geordend, en afzonderlijk met elektronische middelen of anderszins toegankelijk;
  7° technische voorzieningen: technologie, inrichtingen of onderdelen die in het kader van hun 
normale werking dienen voor het voorkomen of beperken van handelingen ten aanzien van werken 
of prestaties of databanken, die door de houders van auteursrechten of naburige rechten of produ-
centen van databanken niet zijn toegestaan.
  8° Harmonisatiebureau voor de interne markt: Harmonisatiebureau voor de interne markt inge-
steld door artikel 2 van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake 
het Gemeenschapsmerk.

Art. I.14. 
  Voor de toepassing van boek XI, titels 1 en 2, gelden de volgende definities:
  1° Samenwerkingsverdrag: het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien, opgemaakt te 
Washington op 19 juni 1970 en goedgekeurd door de wet van 8 juli 1977;
  2° Europees Octrooiverdrag: het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien, opgemaakt 
te München op 5 oktober 1973, goedgekeurd bij de wet van 8 juli 1977, zoals gewijzigd door de 
Akte tot herziening van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien, aangenomen te 
München op 29 november 2000 en goedgekeurd bij wet van 21 april 2007;
  3° wet van 10 januari 1955: de wet betreffende de bekendmaking en de toepassing der uitvindingen 
en fabrieksgeheimen die de verdediging van het grondgebied of de veiligheid van de Staat aangaan;
  4° Europees Octrooibureau: het Europees Octrooibureau ingesteld door het Europees Octrooi-
verdrag;
  5° register: het register van de uitvindingsoctrooien en van de aanvullende beschermingscertifi-
caten;
  6° verzameling: de Verzameling van de uitvindingsoctrooien en van de aanvullende bescher-
mingscertificaten;
  7° biologisch materiaal: materiaal dat genetische informatie bevat en zichzelf kan repliceren of in 
een biologisch systeem kan worden gerepliceerd;
  8° microbiologische werkwijze: iedere werkwijze waarbij microbiologisch materiaal wordt gebruikt, 
die op microbiologisch materiaal ingrijpt of die microbiologisch materiaal als resultaat heeft;
  9° werkwijze van wezenlijk biologische aard voor de voortbrenging van planten of dieren: werk-
wijze voor de voortbrenging van planten of dieren die geheel bestaat uit natuurlijke verschijnselen 
zoals kruisingen of selecties;
  10° geschrift: een opeenvolging van duidelijke, gehandtekende en toegankelijke tekens die nadien 
geraadpleegd kunnen worden ongeacht hun drager en hun wijze van overdracht;
  11° handtekening: een geschreven of elektronische handtekening. Wanneer de handtekening elek-
tronisch is, bepaalt de Koning de techniek(en) die toelaten te veronderstellen dat de identiteit van 
de ondertekenaar en de integriteit van zijn akte zijn gegarandeerd;
  12° verordening 1257/2012: De Verordening nr. 1257/2012 van 17 december 2012 van het Europees 
Parlement en de Raad tot het uitvoering geven aan een nauwere samenwerking op het gebied van 
de instelling van eenheidsoctrooibescherming;
  13° het Europees octrooi: een octrooi dat door het Europees Octrooibureau (“EOB”) volgens de 
regels en procedures zoals vastgelegd in het Europees Octrooiverdrag is verleend, onafhankelijk 
van het feit of het Europees octrooi eenheidswerking geniet krachtens de verordening 1257/2012.
  14° het Europees octrooi met eenheidswerking: het Europees octrooi dat eenheidswerking geniet 
krachtens de verordening 1257/2012;
 15° het Europees octrooi zonder eenheidswerking: het Europees octrooi dat geen eenheidswerking 
heeft krachtens de Verordening 1257/2012;
  16° het eengemaakt octrooigerecht: het gerecht gemeenschappelijk aan de overeenkomstsluiten-
de lidstaten dat werd ingesteld door de Overeenkomst betreffende de oprichting van een eenge-
maakt octrooigerecht, ondertekend op 19 februari 2013.
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Verdragen

BOEK XI. - Intellectuele eigendom

TITEL 1. - Uitvindingsoctrooien

HOOFDSTUK 1. - Algemeenheden. 

Art. XI.1. 

Deze titel doet geen afbreuk aan de in België uitvoerbare bepalingen van een verdrag.
Dit impliceert onder andere de eerbiediging van de volgende internationale teksten: het Verdrag 

inzake biologische diversiteit opgemaakt te Rio op 5 juni 1992, de Overeenkomst inzake handels-
aspecten van de intellectuele eigendom opgemaakt te Marrakech op 15 april 1994, het Europees 
Verdrag voor de rechten van de mens van 4 november 1950, en de Overeenkomst betreffende het 
eengemaakt octrooigerecht van 19 februari 2013.

Art. XI.2. 

Deze titel, zoals titel 3, voorziet in de omzetting van richtlijn 98/44/EG van het Europees Par-
lement en de Raad van 6 juli 1998 betreffende de rechtsbescherming van biotechnologische uit-
vindingen.

HOOFDSTUK 2. - Het uitvindingsoctrooi.
AFDELING 1. - Algemene bepalingen.

Definitie octrooi
Art. XI.3.

  Onder de voorwaarden en binnen de grenzen van deze wet wordt onder de naam “uitvindingsoc-
trooi”, hierna octrooi genoemd, een uitsluitend en tijdelijk recht toegekend om aan derden de 
exploitatie te verbieden van iedere uitvinding, op alle gebieden van de technologie, die nieuw is, 
op uitvinderswerkzaamheid berust en vatbaar is voor toepassing op het gebied van de nijverheid.
  Uitvindingen die nieuw zijn, op uitvinderswerkzaamheid berusten en industrieel toepasbaar zijn, 
kunnen ook octrooieerbaar zijn wanneer zij betrekking hebben op een voortbrengsel dat uit bio-
logisch materiaal bestaat of dit bevat, of op een werkwijze waarmee biologisch materiaal wordt 
verkregen, bewerkt of gebruikt.
  Biologisch materiaal dat met behulp van een technische werkwijze uit zijn natuurlijke milieu 
wordt geïsoleerd of wordt verkregen, kan ook dan het voorwerp van een uitvinding zijn, wanneer 
het in de natuur reeds voorhanden is.

Geen uitvinding
Art. XI.4. 

  § 1. In de zin van artikel XI.3. worden in het bijzonder niet als uitvindingen beschouwd:
  1) ontdekkingen alsmede natuurwetenschappelijke theorieën en wiskundige methoden;
  2) esthetische vormgevingen;
  3) stelsels, regels en methoden voor het verrichten van geestelijke arbeid, voor het spelen of voor 
de bedrijfsvoering, alsmede computerprogramma’s;
  4) presentatie van gegevens.
  § 2. De bepalingen van § 1 sluiten de octrooieerbaarheid van de aldaar genoemde onderwerpen 
of werkzaamheden alleen dan uit voor zover de octrooiaanvraag of het octrooi betrekking heeft op 
een van die onderwerpen of werkzaamheden als zodanig.

Niet octrooieerbaar
Art. XI.5. 

  § 1. Niet octrooieerbaar zijn:
  1) planten- en dierenrassen;
  2) werkwijzen van wezenlijk biologische aard voor de voortbrenging van planten of dieren.
  3) planten of dieren uitsluitend verkregen door middel van de werkwijzen bedoeld in de bepaling 
onder 2°, inclusief de onderdelen van deze planten of dieren die propagatiemateriaal vormen.
  § 2. Onverminderd paragraaf 1, is een uitvinding die betrekking heeft op planten en dieren oc-
trooieerbaar als de uitvoerbaarheid van die uitvinding zich technisch gezien niet beperkt tot een 
bepaald planten- of dierenras.
  § 3. § 1, 2), laat de octrooieerbaarheid van de uitvindingen onverlet die betrekking hebben op 
een microbiologische of andere technische werkwijze of op een met behulp van deze werkwijze 
verkregen voortbrengsel.
  § 4. Niet octrooieerbaar zijn de uitvindingen waarvan de commerciële exploitatie strijdig zou zijn 
met de openbare orde of met de goede zeden, met inbegrip van bescherming van het leven of de 
gezondheid van mensen, dieren of planten of ter vermijding van ernstige schade voor het milieu, 
met dien verstande dat niet als strijdig in deze zin zal worden beschouwd het enkele feit dat de 
toepassing van de uitvinding door een wettelijke of reglementaire bepaling is verboden.
  § 5. Uit hoofde van § 2, worden met name niet-octrooieerbaar geacht:
  1° de werkwijzen voor het klonen van mensen, dit wil zeggen elke werkwijze, met inbegrip van de 
technieken voor de splitsing van embryo’s, die ten doel heeft een mens voort te brengen die in de 
celkernen dezelfde genetische informatie bezit als een ander levend dan wel overleden menselijk 
wezen;
  2° de werkwijzen tot wijziging van de germinale genetische identiteit van de mens;
  3° het gebruik van menselijke embryo’s voor industriële of commerciële doeleinden;
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  4° de werkwijzen tot wijziging van de genetische identiteit van dieren die geëigend zijn deze te 
doen lijden zonder aanzienlijk medisch nut voor mens of dier op te leveren, alsmede de dieren die 
uit dergelijke werkwijzen zijn verkregen.
  § 6. Het menselijk lichaam in de verschillende stadia van zijn vorming en zijn ontwikkeling, 
alsmede de loutere ontdekking van een van de delen ervan, met inbegrip van een sequentie of 
partiële sequentie van een gen, zijn niet octrooieerbaar.
  Een deel van het menselijk lichaam dat werd geïsoleerd of dat anderszins door een technische 
werkwijze werd verkregen, met inbegrip van een sequentie of een partiële sequentie van een gen, 
is vatbaar voor octrooiering, zelfs indien de structuur van dat deel identiek is aan die van een 
natuurlijk deel.
  De industriële toepassing van een sequentie of een partiële sequentie van een gen die als basis 
dient voor een uitvinding moet concreet worden vermeld in de octrooiaanvraag.
  § 7. De uitvindingsoctrooien worden niet verleend voor methoden voor de behandeling van het 
menselijke of dierlijke lichaam door chirurgische of geneeskundige behandeling, en voor diagno-
semethoden die worden toegepast op het menselijke of het dierlijke lichaam. Deze bepaling is niet 
van toepassing op voortbrengselen, met name stoffen of mengsels, voor de toepassing van één 
van deze methoden.

Nieuw

Stand van de techniek

Fictieve stand van de 
techniek

Geen stand van de 
techniek 

Onschadelijke open-
baarmaking

Art. 3 KB 
4 maanden

  Art. XI.6. 
  § 1. Een uitvinding wordt als nieuw beschouwd indien zij geen deel uitmaakt van de stand van 
de techniek.
  § 2. De stand van de techniek wordt gevormd door al hetgeen vóór de datum van indiening van de 
octrooiaanvraag openbaar toegankelijk is gemaakt door een schriftelijke of mondelinge beschrij-
ving, door toepassing of op enige andere wijze.
  § 3. Als behorend tot de stand van de techniek wordt tevens in aanmerking genomen, de inhoud 
van:
  1° Belgische octrooiaanvragen;
  2° Europese octrooiaanvragen;
  3° of internationale octrooiaanvragen, waarbij het Europees Octrooibureau het aangewezen bu-
reau is en waarvoor de aanvrager de voorwaarden voorzien in artikel 153(3) of (4), naargelang 
het geval, en Regel 159(1) van het Uitvoeringsreglement van het Europees Octrooiverdrag, heeft 
vervuld binnen de voorgeschreven termijn, zoals die zijn ingediend, waarvan de datum van indie-
ning gelegen is vóór de in § 2 genoemde datum en die eerst op of na die datum zijn gepubliceerd.
  § 4. De bepalingen van §§ 2 en 3 sluiten de octrooieerbaarheid niet uit van de tot de stand van 
de techniek behorende stoffen of mengsels, voor zover zij bestemd zijn voor de toepassing van 
een van de in artikel XI.5, § 7, bedoelde methoden, mits de toepassing daarvan voor een dergelijke 
methode niet tot de stand van de techniek behoort.
  § 5. De bepalingen van §§ 2 et 3 sluiten voorts de octrooieerbaarheid niet uit van stoffen of meng-
sels als bedoeld in § 4 voor een specifieke toepassing in een methode bedoeld in artikel XI.5, § 7, 
mits die toepassing niet tot de stand van de techniek behoort.
  § 6. Een openbaarmaking van de uitvinding blijft buiten beschouwing voor het vaststellen van de 
stand van de techniek, indien deze niet eerder is geschied dan zes maanden voor de indiening van 
de octrooiaanvraag en indien deze direct of indirect het gevolg is van:
  a) een kennelijk misbruik ten opzichte van de aanvrager of diens rechtsvoorganger, of
  b) het feit dat de aanvrager of diens rechtsvoorganger de uitvinding heeft tentoongesteld op van 
overheidswege gehouden of erkende tentoonstellingen in de zin van het Verdrag nopens interna-
tionale tentoonstellingen, ondertekend te Parijs op 22 november 1928, en op voorwaarde dat de 
aanvrager bij de indiening van zijn aanvraag verklaart dat de uitvinding inderdaad is tentoonge-
steld en een bewijsstuk daarvoor overlegt binnen de termijn en overeenkomstig de voorwaarden 
gesteld door de Koning.

Inventiviteit
Art. XI.7. 

  Een uitvinding wordt als het resultaat van uitvinderswerkzaamheid aangemerkt, indien zij voor 
een deskundige niet op een voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek. 
De documenten als bedoeld in artikel XI.6, § 3, worden bij de beoordeling van de uitvinderswerk-
zaamheid buiten beschouwing gelaten.

Toepassing op gebied 
van nijverheid

Art. XI.8. 
  Een uitvinding wordt voor toepassing op het gebied van de nijverheid vatbaar geacht, indien het 
onderwerp daarvan kan worden vervaardigd of toegepast op enig gebied van de nijverheid, de 
landbouw daaronder begrepen.

AFDELING 2. Het recht om een uitvindingsoctrooi te bekomen.

Aanvrager

First-to-file-principe

Art. XI.9. 
  Het recht op een octrooi komt toe aan de uitvinder of aan zijn rechtverkrijgende.
  Indien verscheidene personen de uitvinding onafhankelijk van elkaar hebben gedaan, heeft dege-
ne wiens octrooiaanvraag de oudste datum van indiening heeft recht op het octrooi.
  Bij de procedure voor de Dienst wordt de aanvrager geacht gerechtigd te zijn het recht op een 
octrooi te doen gelden.
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Opeising

Gedeeltelijke opeising

Termijn

Kwade trouw

Art. XI.10. 
  § 1. Indien een octrooi is aangevraagd, hetzij voor een uitvinding die aan de uitvinder of zijn 
rechtverkrijgende afhandig is gemaakt, hetzij met terzijdestelling van een wettelijke of contractu-
ele verplichting, kan de benadeelde persoon eisen dat het octrooi aan hem wordt overgedragen, 
onverminderd alle andere rechten of rechtsvorderingen.
  § 2. Indien de benadeelde persoon slechts recht heeft op een deel van de octrooiaanvraag of van 
het verleende octrooi, kan hij overeenkomstig § 1 eisen dat de aanvraag of het octrooi aan hem als 
mederechthebbende wordt overgedragen.
  § 3. De in §§ 1 en 2 bedoelde rechten moeten ten laatste 2 jaar na de verlening van het octrooi 
in rechte worden uitgeoefend. Deze bepaling is niet van toepassing indien de octrooihouder ten 
tijde van de verlening of de verkrijging van het octrooi wist dat hij geen recht op het octrooi had.
  § 4. Het instellen van een rechtsvordering wordt ingeschreven in het Register. Ook wordt inge-
schreven de in kracht van gewijsde gegane beslissing op deze vordering of een andere beëindiging 
van de procedure. Deze inschrijvingen vinden plaats door bemiddeling van de griffier van de aan-
gezochte rechterlijke instantie, op verzoek van de aanvrager of van elke belanghebbende.

Licentie bij voor-
gebruik

Art. 33 KB
a) 2 maanden
b) 4 maanden
Geen licentie als 
kwade trouw

Art. XI.11. 
  § 1. Bij een volledige verandering in het houderschap van een octrooiaanvraag of een octrooi 
ingevolge een rechtsvordering op grond van artikel XI.10, § 4, vervallen licenties en andere rechten 
door inschrijving van de rechthebbende in het Register.
  § 2. Indien vóór de inschrijving van het instellen van deze rechtsvordering.
  a) de houder van de octrooiaanvraag of van het octrooi de uitvinding in België heeft toegepast of 
hiertoe daadwerkelijke en wezenlijke voorbereidingen heeft getroffen, of indien
  b) een licentiehouder een licentie heeft verkregen en de uitvinding op het Belgisch grondgebied 
heeft toegepast of hiertoe daadwerkelijke en wezenlijke voorbereidingen heeft getroffen,
  kunnen zij de toepassing voortzetten mits zij de nieuwe in het Register ingeschreven houder 
van de octrooiaanvraag of van het octrooi om een niet-uitsluitende licentie verzoeken. Dit verzoek 
dient binnen de door de Koning voorgeschreven termijn te worden gedaan. De licentie moet voor 
een redelijke periode en tegen redelijke voorwaarden worden verleend.
  § 3. Het bepaalde in de vorige paragraaf is niet van toepassing indien de houder van de octrooi-
aanvraag of van het octrooi of de licentiehouder te kwader trouw was toen hij met de toepassing 
van de uitvinding of de voorbereiding hiertoe begon.

Arbitrage
Art. XI.12. 

  Het bepaalde in artikel XI.10 en XI.11 is van toepassing wanneer het geschil inzake het houder-
schap van een octrooiaanvraag of van een octrooi voor een scheidsgerecht wordt gebracht.

Vermelding uitvinder
Art. 28, § 3 KB
17 maanden na  
indiening/voorrang

Art. XI.13. 
  Behoudens zijn uitdrukkelijk verzoek om het tegendeel, wordt de uitvinder in het octrooi vermeld.
  De Koning stelt de modaliteiten en termijnen vast voor de verzending aan de Dienst van het 
verzoek bedoeld in het vorige lid.

AFDELING 3. De aflevering van het uitvindingsoctrooi.

Aanvraag
Art. 8 KB
Art. 17 KB

Art. XI.14. 
  Degene die een uitvindingsoctrooi wenst te bekomen moet een aanvraag indienen. Deze aan-
vraag moet voldoen aan de voorwaarden en vormen vastgelegd in de huidige wet en door de 
Koning.

Indiening

Art. 2, § 1bis KB

Art. 2, § 1 KB

Art. XI.15. 
  Onverminderd de toepassing van de bepalingen van hoofdstuk III, wordt de indiening van de 
octrooiaanvraag, hetzij in persoon, hetzij per post of op enige andere door de Koning bepaalde 
wijze, bij de Dienst gedaan.
  Een ontvangstbewijs, kosteloos opgesteld door een daartoe door de minister aangewezen amb-
tenaar van de Dienst, stelt elke indiening vast met vermelding van de dag van de ontvangst der 
stukken. Het ontvangstbewijs wordt aan de aanvrager of zijn vertegenwoordiger betekend op de 
door de Koning bepaalde wijze.

Inhoud aanvraag

Art. 9, 10, 10bis KB
Art. 11, 12 KB
Art. 14, 15 KB
Art. 13 KB
Art. 10, 10bis KB

Indieningstaks

Art. XI.16. 
  § 1. De octrooiaanvraag moet bevatten:
  1) een tot de Minister gericht verzoek tot verlening van een octrooi;
  2) een beschrijving van de uitvinding;
  3) één of meer conclusies;
  4) de tekeningen waarnaar de beschrijving of de conclusies verwijzen;
  5) een uittreksel;
  6) een vermelding van de geografische oorsprong van het biologisch materiaal van plantaardige 
of dierlijke oorsprong op basis waarvan de uitvinding ontwikkeld werd, indien deze bekend is. De 
Koning kan de toepasselijke voorwaarden en uitvoeringsmaatregelen vastleggen;
  7) de aanduiding van de uitvinder of het verzoek bedoeld in artikel XI.13, eerste lid;
  § 2. elke octrooiaanvraag geeft aanleiding tot betaling van de indieningstaks; het bewijs van 
betaling van deze taks dient uiterlijk één maand na de indiening van de aanvraag aan de Dienst 
toe te komen.
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Voorwaarden indie-
ningsdatum

Aanduiding
Gegevens aanvrager

Beschrijving

Elke taal

Art. 8bis, § 1 KB 
3 maanden na kennis-
geving

Art. 8bis, § 5 KB

Art. 8bis, § 2 KB
3 maanden na kennis-
geving of indiening

Art. 8bis, § 3 KB

Art. 8bis, § 4 KB

Art. 8bis, § 7 KB

Mededeling 
indieningsdatum

Art. XI.17. 
  § 1. Voor zover aan de bepalingen van artikel XI.15 is voldaan en onverminderd het bepaalde in de 
§§ 4 tot en met 9, is de datum van de indiening van de octrooiaanvraag de datum waarop de Dienst 
alle volgende onderdelen van de aanvrager heeft ontvangen:
  1° een expliciete of impliciete aanduiding dat de onderdelen als een octrooiaanvraag zijn bedoeld;
  2° gegevens waarmee de identiteit van de aanvrager kan worden vastgesteld en die de Dienst in 
staat stellen in contact te treden met de aanvrager;
  3° een deel dat op het eerste gezicht een beschrijving lijkt te zijn.
  § 2. Ten behoeve van de toekenning van een datum van indiening wordt een tekening aanvaard 
als onderdeel bedoeld in § 1, 3°.
  § 3. Het deel bedoeld in § 1, 3°, kan, ten behoeve van de toekenning van de datum van indiening, 
in elke taal worden ingediend.
  § 4. Indien de aanvraag niet voldoet aan één of meer van de in § 1 gehanteerde vereisten, stelt de 
Dienst de aanvrager zo spoedig mogelijk daarvan in kennis en stelt hem daarbij in de gelegenheid 
te voldoen aan die vereisten en commentaar te leveren binnen een door de Koning voorgeschre-
ven termijn.
  § 5. Indien aan een of meer van de in § 1 gehanteerde vereisten niet wordt voldaan in de aanvraag 
zoals deze aanvankelijk werd ingediend, is de datum van indiening, onverminderd de bepalingen 
van het tweede lid en § 7, de datum waarop alsnog aan alle in § 1 gehanteerde vereisten wordt 
voldaan.
  Indien aan één of meer van de vereisten bedoeld in het eerste lid niet binnen de door de Koning 
voorgeschreven termijn wordt voldaan, wordt de aanvraag geacht niet te zijn ingediend. Indien 
de aanvraag geacht wordt niet te zijn ingediend, geeft de Dienst de aanvrager, met opgaaf van de 
redenen, daarvan kennis.
  § 6. Indien, bij het vaststellen van de datum van indiening, de Dienst ontdekt dat een deel van de 
beschrijving blijkt te ontbreken in de aanvraag of dat de aanvraag verwijst naar een tekening die 
blijkt te ontbreken in de aanvraag, geeft de Dienst de aanvrager daarvan onverwijld kennis.
  § 7. Wanneer een ontbrekend deel van de beschrijving of een ontbrekende tekening wordt inge-
diend bij de Dienst binnen de door de Koning voorgeschreven termijn, wordt dat deel van de be-
schrijving of die tekening gevoegd bij de aanvraag, en is de datum van indiening, onverminderd de 
bepalingen van het tweede en derde lid, de datum waarop de Dienst dat deel van de beschrijving 
of die tekening heeft ontvangen, of de datum waarop aan alle in §§ 1 en 2 vermelde vereisten zijn 
voldaan, naar gelang van wat het laatst is.
  Wanneer het ontbrekende deel van de beschrijving of de ontbrekende tekening wordt ingediend 
bij de Dienst overeenkomstig de bepalingen van het eerste lid om een onvolledige aanvraag te re-
gulariseren die op de datum waarop minstens één van de elementen bedoeld in § 1 voor het eerst 
werden ontvangen door de Dienst, een beroep doet op een recht van voorrang op grond van een 
eerdere aanvraag, is de datum van indiening, op een binnen de door de Koning voorgeschreven 
termijn ingediend verzoek van de aanvrager en, onverminderd de door de Koning voorgeschreven 
vereisten, en onder voorbehoud dat de ontbrekende onderdelen die later worden toegevoegd, 
voorkomen in het voorrangsdocument, de datum waarop aan alle in §§ 1 en 2 gestelde vereisten 
is voldaan.
  Wanneer het ontbrekende deel van de beschrijving of de ontbrekende tekening ingediend vol-
gens de bepalingen van het eerste lid vervolgens wordt ingetrokken binnen een door de Koning 
vastgestelde termijn, is de datum van indiening de datum waarop aan de door §§ 1 en 2 gestelde 
vereisten is voldaan.
  § 8. Onverminderd de door de Koning vastgestelde vereisten, vervangt een verwijzing naar een 
eerder ingediende aanvraag, bij de indiening van de aanvraag ten behoeve van de toekenning van 
de datum van indiening van de aanvraag, de beschrijving en eventuele tekeningen.
  Indien niet wordt voldaan aan de vereisten bedoeld in het eerste lid, wordt de aanvraag geacht 
niet te zijn ingediend. In dit geval, geeft de Dienst de aanvrager daarvan, met opgaaf van de re-
denen, kennis.
  § 9. Wanneer aan alle in paragraaf 1 bepaalde voorwaarden wordt voldaan, deelt de Dienst aan de 
aanvrager de datum van indiening die aan de aanvraag wordt toegekend, mee.
  § 10. Geen enkele bepaling uit dit artikel beperkt het recht van een aanvrager uit hoofde van artikel 
4G, 1) of 2), van het Verdrag van Parijs om, als datum van een afgesplitste aanvraag zoals bedoeld 
in dat artikel, de datum van de oorspronkelijke aanvraag als bedoeld in dat artikel aan te houden 
en het genot van een eventueel recht van voorrang te behouden.

Duidelijk en volledig
Art. 9 KB

Art. 10, 10bis KB

Conclusies duidelijk 
en beknopt
Art. 11 en 12 KB

Art. XI.18. 
  § 1. De uitvinding moet in de octrooiaanvraag zodanig duidelijk en volledig worden beschreven 
dat zij door een deskundige kan worden toegepast.
  Wanneer een uitvinding ofwel betrekking heeft op biologisch materiaal dat niet openbaar toegan-
kelijk is en in de octrooiaanvraag niet zodanig kan worden omschreven dat de uitvinding door een 
vakkundige kan worden toegepast, ofwel het gebruik van dergelijk materiaal impliceert, wordt voor 
de toepassing van het octrooirecht de beschrijving slechts toereikend geacht indien het biologisch 
materiaal uiterlijk op de dag van de indiening van de octrooiaanvraag bij een erkende depositaris 
is gedeponeerd en indien voldaan wordt aan de voorwaarden vastgesteld door de Koning.
  § 2. De conclusie(s) beschrijven het onderwerp waarvoor bescherming wordt gevraagd. Zij dienen 
duidelijk en beknopt te zijn en steun te vinden in de beschrijving.
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Tekeningen
Art. 14 KB
Uittreksel
Art. 13 KB

  § 3. Tekeningen worden toegevoegd indien zij nodig zijn om de uitvinding te begrijpen.

  § 4. Het uittreksel, zo nodig vergezeld van een tekening, is alleen bedoeld als technische infor-
matie; het kan niet in aanmerking komen voor enig ander doel. Het kan worden onderworpen aan 
de controle van de Dienst.

Eenheid uitvinding
Art. 22, § 1 KB

Beperken/afsplitsen
Art. 22, § 2 KB 
Art. 18, § 2 KB

Gedekt door oorspron-
kelijke aanvraag
Art. 19 KB

Afgesplitse aanvraag 
op eigen initiatief
Art. 18, § 1 KB
Bescherming beperkt 
tot eerste uitvinding

Sanctie

Art. XI.19.
  § 1. De octrooiaanvraag mag slechts op één enkele uitvinding betrekking hebben, of een groep 
van uitvindingen die zodanig onderling verbonden zijn dat zij op een enkele algemene uitvindings-
gedachte berusten.
  § 2. Iedere aanvraag welke niet aan de voorwaarden in § 1, voldoet, dient binnen de door de Ko-
ning voorgeschreven termijn ofwel beperkt te worden tot één enkele uitvinding of tot een enkele 
algemene uitvindingsgedachte als bedoeld in § 1, ofwel afgesplitst te worden zodat de oorspronke-
lijke aanvraag en de afgesplitste aanvraag of aanvragen elk één uitvinding of een enkele algemene 
uitvindingsgedachte als bedoeld in § 1, tot voorwerp hebben.
  § 3. Een beperkte of afgesplitste aanvraag kan slechts worden ingediend voor onderwerpen die 
door de inhoud van de oorspronkelijke aanvraag zoals die is ingediend, worden gedekt. Voor zover 
aan deze eis is voldaan, wordt de beperkte of afgesplitste aanvraag geacht te zijn ingediend op 
de datum van indiening van de oorspronkelijke aanvraag en geniet zij desgevallend het recht van 
voorrang daarvan.
  § 4. De aanvrager kan, op eigen initiatief, zijn aanvraag beperken of een afgesplitste aanvraag 
indienen binnen de door de Koning voorgeschreven termijn.
  Wanneer de octrooiaanvraag het voorwerp uitmaakt van een verslag van nieuwheidsonderzoek 
dat een gebrek aan eenheid van uitvinding als bedoeld in § 1, vermeldt, en wanneer de aanvrager 
zijn aanvraag niet beperkt en geen afgesplitste aanvraag indient overeenkomstig het verslag van 
nieuwheidsonderzoek, zal het verleende octrooi beperkt zijn tot de octrooiconclusies waarvoor het 
verslag van nieuwheidsonderzoek werd opgesteld.
  § 5. Elke niet overeenkomstig de bepalingen van dit artikel beperkte of afgesplitste octrooiaan-
vraag kan worden afgewezen.

Recht van voorrang

Art. 4 KB 
16 maanden na voor-
rang

Voorrang eerdere
Belgische octrooiaan-
vraag

Art. 4, § 5 KB

Meerdere voorrangs-
rechten

Gevolg voorrang

Taks
Art. 4, § 4 KB
1 maand na  
verklaring voorrang

Art. XI.20. 
  § 1. De octrooiaanvrager die zich wil beroepen op het recht van voorrang van een eerdere indie-
ning voorzien door het Verdrag van Parijs of door de TRIPs-Overeenkomst, moet een verklaring 
van voorrang alsook een afschrift van de eerdere aanvraag indienen volgens de door de Koning 
bepaalde voorwaarden, en binnen de door de Koning bepaalde termijnen.
  De octrooiaanvrager kan bij de verklaring van voorrang, in de plaats van een afschrift van de 
eerdere aanvraag, ook verwijzen naar een door de Koning aangewezen databank.
  Onverminderd de toepassing van de internationale overeenkomsten in deze materie, mag de 
eerdere indiening met name bestaan uit een eerste regelmatige indiening van een octrooiaanvraag 
in één van de Staten die partij zijn bij het Verdrag van Parijs of bij de Wereldhandelsorganisatie of 
van een regionale octrooiaanvraag, of van een internationale octrooiaanvraag.
  Het voorrangsrecht voortvloeiend uit een eerste indiening in een Staat die geen partij is bij het 
Verdrag van Parijs, mag slechts onder dezelfde voorwaarden en met dezelfde gevolgen als bepaald 
in dat Verdrag, worden opgeëist indien deze Staat krachtens een internationaal verdrag, op grond 
van een eerste indiening van een Belgische octrooiaanvraag, of van een Europese octrooiaanvraag, 
of van een internationale octrooiaanvraag, een voorrangsrecht erkent onder vergelijkbare voor-
waarden en met vergelijkbare rechtsgevolgen als die welke zijn bedoeld in het Verdrag van Parijs. 
  § 2. De aanvrager van een Belgisch octrooi heeft eveneens het genot van een voorrang die ge-
lijkwaardig is aan die bedoeld in § 1 wanneer hij, volgens de voorwaarden en binnen de termijn 
bepaald door de Koning, een verklaring van voorrang op basis van een eerdere Belgische octrooi-
aanvraag en een afschrift van de eerdere Belgische octrooiaanvraag, indient.
  De octrooiaanvrager kan bij de verklaring van voorrang, ook verwijzen naar een door de Koning 
aangewezen databank.
  § 3. Voor een octrooiaanvraag kan op meer dan één recht van voorrang een beroep worden ge-
daan, zelfs indien de rechten van voorrang uit verschillende Staten afkomstig zijn. Ook kan voor 
eenzelfde conclusie op meer dan één recht van voorrang een beroep worden gedaan. Indien op 
meer dan één recht van voorrang een beroep wordt gedaan, worden de termijnen, die beginnen 
op de voorrangsdatum, berekend vanaf de vroegste voorrangsdatum.
  § 4. Indien voor een octrooiaanvraag op één of meer rechten van voorrang een beroep wordt 
gedaan, geldt het recht van voorrang alleen voor die elementen van de octrooiaanvraag, die zijn 
vervat in de aanvraag of aanvragen, waarop het beroep op het recht van voorrang steunt.
  § 5. Indien bepaalde elementen van de uitvinding, waarvoor een beroep op het recht van voorrang 
is gedaan, niet voorkomen in de conclusies welke staan vermeld in de eerdere aanvraag, kan voor-
rang worden erkend, indien uit de gezamenlijke stukken van de eerdere aanvraag deze elementen 
duidelijk blijken.
  § 6. Voor de toepassing van artikel XI.6, §§ 2 en 3, heeft het voorrangsrecht voor gevolg dat de da-
tum van voorrang beschouwd wordt als zijnde de datum van de indiening van de octrooiaanvraag.
  § 7. De Koning kan de opeising van een voorrangsrecht onderwerpen aan een taks welke dient ge-
kweten te worden binnen de termijn en overeenkomstig de door Hem vastgestelde modaliteiten.
Indien de Koning krachtens het eerste lid de taks vaststelt, brengt het niet betalen van de taks bin-
nen de termijn en volgens de voorwaarden vastgesteld overeenkomstig het eerste lid, van rechts-
wege het verlies van het voorrangsrecht mede ten aanzien van de beschouwde octrooiaanvraag.
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Verbeteringen
Art. 4, § 6 KB

Herstel voorrang
Art. 4, § 7 KB

2 maanden na voor-
rangstermijn

Art. 4, § 10 KB
2 maanden na kennis-
geving
Herstel afschrift
Art. 4, § 8 KB

16 maanden na voor-
rang
14 maanden na voor-
rang
1 maand na uitgifte

Taks
Art. 4, §9 KB

  De Koning houdt bij het al dan niet bepalen van de taks, en desgevallend bij het vaststellen van 
de hoogte van de taks, minstens rekening met de volgende criteria:
  1° de toegankelijkheid tot het Belgische octrooisysteem; en
  2° de verhouding tussen de kost voor de Dienst voor het beheer van de in het eerste lid bedoelde 
taks, en de inkomsten die deze taks genereert.
  § 8. Behoudens in de door de Koning bepaalde gevallen, wordt er een verbetering van een beroep 
op voorrang of de toevoeging van een dergelijk beroep aan een aanvraag (de “vervolgaanvraag”) 
toegestaan indien:
  1° in overeenstemming met de door de Koning voorgeschreven vereisten daartoe een verzoek-
schrift tot de Dienst is gericht;
  2° het verzoekschrift is ingediend binnen de door de Koning voorgeschreven termijn;
  3° de datum van indiening van de vervolgaanvraag niet later valt dan de datum van het verstrij-
ken van de termijn van voorrang, gerekend vanaf de datum van indiening van de eerste aanvraag 
waarvan de voorrang wordt ingeroepen.
  Het verzoekschrift kan niet, geheel of ten dele, worden afgewezen zonder dat de verzoekende par-
tij in de gelegenheid wordt gesteld binnen een door de Koning vastgestelde termijn commentaar 
te leveren op de voorgenomen afwijzing. 
  § 9. Wanneer een aanvraag (de “vervolgaanvraag”) waarin een beroep wordt gedaan, of gedaan 
zou kunnen worden, op de voorrang van een eerdere aanvraag, een datum van indiening heeft die 
later valt dan de datum waarop de voorrangstermijn is verstreken, maar binnen de door de Koning 
voorgeschreven termijn, dan herstelt de Dienst het recht van voorrang indien:
  1° in overeenstemming met de door de Koning voorgeschreven vereisten daartoe een verzoek-
schrift tot de Dienst is gericht;
  2° het verzoekschrift is ingediend binnen de door de Koning vastgestelde termijn;
  3° in het verzoek de redenen worden vermeld waarom de termijn van voorrang niet in acht is 
genomen;
  4° de Dienst vaststelt dat het verzuim om de vervolgaanvraag binnen de voorrangstermijn in te 
dienen, is ontstaan ondanks betrachting van de in de omstandigheden vereiste zorgvuldigheid.
  Het verzoekschrift kan niet, geheel of ten dele, worden afgewezen zonder dat de verzoekende par-
tij in de gelegenheid wordt gesteld binnen een door de Koning vastgestelde termijn commentaar 
te leveren op de voorgenomen weigering.
  § 10. Wanneer een afschrift van een eerdere aanvraag dat ingeroepen wordt als bewijs van voor-
rang niet binnen een door de Koning bepaalde termijn bij de Dienst is ingediend, herstelt de 
Dienst het recht van voorrang indien:
  1° in overeenstemming met de door de Koning voorgeschreven vereisten daartoe een verzoek-
schrift tot de Dienst wordt gericht;
  2° het verzoekschrift is ingediend binnen de door de Koning voorgeschreven termijn voor het 
indienen van het afschrift van de eerdere aanvraag;
  3° de Dienst vaststelt dat binnen de door de Koning voorgeschreven termijn het verzoek om het te 
verstrekken afschrift is ingediend bij het bureau waarbij de eerdere aanvraag is ingediend;
  4° een afschrift van de eerdere aanvraag binnen de door de Koning voorgeschreven termijn wordt 
ingediend.
  Het verzoekschrift kan niet, geheel of ten dele, worden afgewezen zonder dat de verzoekende par-
tij in de gelegenheid wordt gesteld binnen een door de Koning vastgestelde termijn commentaar 
te leveren op de voorgenomen weigering.
  § 11. Het indienen van een verzoekschrift in de zin van paragrafen 8, 9 en 10 geeft aanleiding tot 
het betalen van de door de Koning vastgestelde taks.
Het verzoekschrift bedoeld in paragrafen 8, 9 en 10 is van rechtswege zonder gevolg indien de in 
het eerste lid bedoelde taks niet in de door de Koning bepaalde termijn werd betaald.

Regularisatie aanvraag

Art. 26, § 1 KB
3 maanden na kennis-
geving

Taks en bijtaks

Art. 26, § 2 KB
3 maanden na uitno-
diging

Art. XI.21.
  § 1. Indien de octrooiaanvraag wel beantwoordt aan de in het artikel XI.17 gestelde voorwaarden 
doch niet aan de andere wettelijke of reglementaire voorwaarden, geeft de Dienst de aanvrager 
daarvan kennis, en stelt hem daarbij in de gelegenheid zijn aanvraag te regulariseren en commen-
taar te leveren binnen een door de Koning vastgestelde termijn en mits betaling van een eenmalige 
taks voor de gehele regularisatie van de aanvraag.
  Bij het verstrijken van die termijn wordt de niet-geregulariseerde aanvraag geacht te zijn inge-
trokken.
  Indien binnen de door de Koning vastgestelde termijn niet wordt voldaan aan een vereiste ten 
aanzien van een beroep op voorrang, dan wordt het beroep op voorrang, onder voorbehoud van 
de bepalingen van artikel XI.20, §§ 8 tot en met 11, geacht niet te bestaan.
  § 2. Indien de octrooiaanvraag wel beantwoordt aan de in het artikel XI.17 gestelde voorwaarden 
doch niet aan de andere wettelijke of reglementaire voorwaarden, dan mag de aanvrager ook zon-
der daartoe te zijn uitgenodigd door de Dienst overeenkomstig § 1, overgaan tot het regulariseren 
van de aanvraag zolang het octrooi niet is verleend. In dat geval is de eenmalige regularisatietaks 
niet verschuldigd.
  § 3. Wanneer de ingevolge artikel XI.16, § 2, te betalen taks ten aanzien van de indiening van de 
aanvraag niet wordt betaald, dan nodigt de Dienst de aanvrager uit tot het betalen van deze taks en 
van een bijtaks binnen de door de Koning vastgestelde termijn. Bij het verstrijken van die termijn 
wordt de aanvraag waarvoor de ingevolge artikel XI.16, § 2, te betalen taks onbetaald is gebleven, 
geacht te zijn ingetrokken.
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  § 4. De uit de octrooiaanvraag voortvloeiende rechtsgevolgen worden als nietig en van generlei 
waarde beschouwd, indien de octrooiaanvraag is ingetrokken of is afgewezen bij een in kracht van 
gewijsde gegane beslissing. Deze bepaling doet geen afbreuk aan de bepalingen van het Verdrag 
van Parijs houdende de verkrijging van het voorrangsrecht.

Verbeteren fouten
Art. XI.22. 

  De octrooiaanvrager kan op eigen initiatief taalfouten of fouten van overschrijving verbeteren 
volgens de door de Koning bepaalde voorwaarden en binnen de door de Koning voorgeschreven 
termijn.
  De Koning kan een taks voor de in het eerste lid bedoelde verbetering vaststellen.
  De Koning houdt bij het al dan niet bepalen van de taks, en desgevallend bij het vaststellen van 
de hoogte van de taks, minstens rekening met de volgende criteria :
  1° de toegankelijkheid tot het Belgische octrooisysteem; en
  2° de verhouding tussen de kost voor de Dienst voor het beheer van de in het tweede lid bedoelde 
taks, en de inkomsten die deze taks genereert; en
  3° de responsabilisering van de octrooiaanvrager.

Wijzigen

Verslag nieuwheids-
rapport

Art. 20 KB
Europees Octrooibu-
reau
Art. 23 KB

Opzoekingstaks
Art. 21 KB
13 maanden na indie-
ning/voorrang

Sanctie

Verwittiging opzoe-
kingstaks

Nieuwe redactie
Art. 25 KB

4 maanden na kennis-
geving

Art. 20 KB

Art. 25 KB

Art. XI.23. 
  § 1. De octrooiaanvraag kan worden gewijzigd tijdens de procedure voor de Dienst of voor de 
rechtbanken in overeenstemming met de wet en de uitvoeringsbesluiten. 
  § 2. De octrooiaanvraag wordt gevolgd door het opstellen van een verslag van nieuwheidsonder-
zoek aangaande de uitvinding.
  Het wordt, bij wijze van voorlichting van de aanvrager, vergezeld van een schriftelijke opinie over 
de octrooieerbaarheid van de uitvinding aan de hand van de vermelde documenten. Deze opinie 
is voor derden toegankelijk in het dossier van het verleende octrooi.
  § 3. Het verslag van nieuwheidsonderzoek en de schriftelijke opinie worden opgemaakt door een 
door de Koning aangewezen intergouvernementele instelling.
  Dit verslag en deze schriftelijke opinie worden opgesteld op grond van de conclusies, rekening 
houdende met de beschrijving en desgevallend met de tekeningen. Ze vermelden de gegevens van 
de stand der techniek welke kunnen in acht worden genomen bij de beoordeling van de nieuwheid 
van de uitvinding, en van de uitvinderswerkzaamheid.
  § 4. De aanvrager dient een taks voor opzoeking te kwijten, die de kosten omvat voor de over-
handiging van de in § 2 vermelde schriftelijke opinie, binnen de termijn en op de wijze door de 
Koning vastgesteld.
  Het verschil tussen de vergoeding die aan de intergouvernementele instelling als bedoeld in § 3, 
eerste lid, moet worden betaald voor het afleveren van de verslagen van nieuwheidsonderzoek en 
de onderzoekstaks wordt ten laste genomen door de Staat.
  De octrooiaanvraag houdt op uitwerking te hebben indien de onderzoekstaks niet binnen de in 
het eerste lid bedoelde termijn werd gekweten.
  § 5. De Dienst verwittigt de aanvrager van het naderende einde van de termijn binnen welke hij 
zijn opzoekingstaks dient te kwijten en van de gevolgen die zouden voortvloeien uit het niet-be-
talen van die taks. Een afschrift van deze verwittiging wordt door de Dienst overgemaakt aan de 
vruchtgebruiker, pandhouder of beslaglegger en aan de licentiehouder die in het Register zijn 
ingeschreven.
  Een afschrift van de verwittiging wordt door de Dienst eveneens overgemaakt aan de persoon 
wiens vordering tot opeising van de octrooiaanvraag in het Register werd ingeschreven.
  In afwijking van het bepaalde in § 4 van dit artikel, mag de opeiser zijn opzoekingstaks kwijten in 
de door deze paragraaf aangegeven termijn. Indien de houder van de octrooiaanvraag eveneens 
deze taks kwijt, betaalt de Dienst aan de opeiser de door hem betaalde taks terug.
  In geval van afwijzing of afstand van vordering tot opeising kan de opeiser die de opzoekingstaks 
heeft betaald de terugbetaling van deze taks niet opeisen bij de Dienst, noch bij de houder van de 
octrooiaanvraag, wanneer de houder nagelaten heeft de taks te betalen.
  De verwittigingen en de afschriften worden door de Dienst naar het laatstgekende adres van de 
belanghebbende gezonden. Het niet-verzenden of het niet-ontvangen van deze verwittigingen of 
afschriften geeft geen vrijstelling van betaling van de opzoekingstaks binnen de voorgeschreven 
termijn; daarop kan noch in rechte, noch ten opzichte van de Dienst beroep worden gedaan.
  § 6. De Dienst verzendt het verslag van nieuwheidsonderzoek en de schriftelijke opinie aan de 
aanvrager die een nieuwe tekst van de conclusies en van het uittreksel kan indienen. De aanvrager 
die een nieuwe tekst van de conclusies heeft ingediend, wijzigt de beschrijving om deze in over-
eenstemming te brengen met de nieuwe conclusies.
  De aanvrager kan, ter informatie, tevens schriftelijke commentaren indienen betreffende de 
schriftelijke opinie die hem werd verzonden.
  De octrooiaanvraag kan niet zodanig worden gewijzigd dat haar voorwerp verder reikt dan de 
inhoud van de octrooiaanvraag zoals zij werd ingediend.
  De Koning stelt de voorwaarden en termijnen vast die dienen in acht genomen te worden voor 
de wijziging van de conclusies, van de beschrijving en van het uittreksel in het kader van deze 
paragraaf. 
 § 7. De Koning bepaalt de voorwaarden en stelt de termijnen vast binnen welke het verslag van 
nieuwheidsonderzoek en de schriftelijke opinie dienen opgemaakt te worden, de informele com-
mentaren dienen te worden ingediend en de wijzigingen aan de conclusies, aan de beschrijving en 
aan het uittreksel dienen te geschieden.
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Geheim

Eerder nieuwheidson-
derzoek
Art. 24 KB

Internationaal type

Taks

  § 8. Indien de uitvinding, waarvoor een octrooi aangevraagd wordt, onder de toepassing valt van 
de wet van 10 januari 1955, mag de procedure voorzien in dit artikel slechts aangewend worden 
vanaf het ogenblik waarop het uitvindingsgeheim opgeheven wordt.
  § 9. Indien een verslag van nieuwheidsonderzoek en de begeleidende schriftelijke opinie, opge-
maakt door de intergouvernementele instelling bedoeld in § 3 van dit artikel die handelen over een 
uitvinding die identiek is aan deze waarvoor een octrooiaanvraag in België ingediend is, vóór de 
afloop van de termijn vastgelegd voor de kwijting van de opzoekingstaks bedoeld in § 4 in de verle-
ningsprocedure van een Belgisch of buitenlands, nationaal of regionaal octrooi, of in de procedure 
van de internationale octrooiaanvraag ingediend werden, mag de Koning beslissen dat dit verslag 
van nieuwheidsonderzoek en deze schriftelijke opinie, onder de voorwaarden door Hem vastge-
legd, zullen kunnen aangewend worden, op verzoek van de aanvrager, bij de verleningsprocedure 
van het Belgisch octrooi.
  § 10. Op verzoek van de aanvrager, gericht aan de Dienst binnen de termijn bepaald in § 4, on-
derwerpt de Dienst de uitvinding, voorwerp der octrooiaanvraag, aan het nieuwheidsonderzoek 
van het internationale type zoals bedoeld in artikel 15, lid 5, a) van het Samenwerkingsverdrag. 
Dit onderzoek maakt het nieuwheidsonderzoek uit aangaande de in § 2 van onderhavig artikel 
bedoelde uitvinding.
  De Koning kan een taks vaststellen voor de indiening van een in het eerste lid bedoelde verzoek, 
die dient te worden gekweten binnen de termijn en overeenkomstig de door de Koning vastgestel-
de modaliteiten.
  Indien de Koning krachtens het tweede lid de taks vaststelt, heeft het niet betalen van de taks bin-
nen de termijn en volgens de voorwaarden vastgesteld overeenkomstig het tweede lid, tot gevolg 
dat het verzoekschrift van rechtswege wordt geacht niet te zijn ingediend.
  De Koning houdt bij het al dan niet bepalen van de taks, en desgevallend bij het vaststellen van 
de hoogte van de taks, minstens rekening met de volgende criteria:
  1° de toegankelijkheid tot het Belgische octrooisysteem; en
  2° de verhouding tussen de kost voor de Dienst voor het beheer van de in het tweede lid bedoelde 
taks, en de inkomsten die deze taks genereert.

Verlening
Art. 28 KB

18 maanden

Versnelde verlening

Art. 30bis KB

Intrekking
Art. 30ter KB
17 maanden na indie-
ning/voorrang

Versnelde publicatie 
aanvraag

Zonder waarborg

Schriftelijke opinie 
niet-bindend

Register

Terinzagelegging 
publiek
KB DIE
Art. 29 KB

Art. XI.24. 
  § 1. Onder voorbehoud van de bepalingen van artikel XI.47, § 2, wordt de vervulling van de formali-
teiten die voorgeschreven zijn voor de verlening van het octrooi bekrachtigd door een ministerieel 
besluit. Dit besluit maakt het octrooi uit.
  § 2. Het besluit wordt zo vlug mogelijk verleend na het verstrijken van een termijn van achttien 
maanden te rekenen vanaf de datum van indiening van de octrooiaanvraag of, indien een recht van 
voorrang werd ingeroepen overeenkomstig de bepalingen van artikel XI.20, vanaf de datum van de 
oudste voorrang aangeduid in de verklaring van voorrang.
  Op verzoek van de aanvrager wordt het besluit verleend vóór het verstrijken van de in het eerste 
lid bepaalde termijn van zodra de formaliteiten, die voorgeschreven zijn voor de verlening van het 
octrooi, vervuld zijn.
  § 3. Onverminderd het tweede lid en de bepalingen van de wet van 10 januari 1955, maakt de 
Dienst de octrooiaanvraag toegankelijk voor het publiek bij het verstrijken van de termijn van 
achttien maanden bedoeld in § 2, eerste lid. De Koning legt de modaliteiten vast volgens dewelke 
de aanvraag voor het publiek toegankelijk wordt gemaakt.
  De aanvrager die niet wenst dat zijn octrooiaanvraag toegankelijk voor het publiek wordt ge-
maakt, dient bij de Dienst, binnen de in artikel XI.25, § 2 vastgestelde termijn, een verzoek tot 
intrekking van zijn aanvraag in. De Koning bepaalt de modaliteiten van dit verzoek.
  Indien rechten van vruchtgebruik, pand- of licentierechten ingeschreven zijn in het register, kan 
de aanvraag enkel met instemming van de houders van deze rechten worden ingetrokken. Een oc-
trooiaanvraag die het voorwerp is van een opeising van eigendom of van een beslag kan niet wor-
den ingetrokken. Elke intrekking uitgevoerd in overtreding van dit artikel is van rechtswege nietig.
  Op verzoek gericht aan de Dienst door de aanvrager, of desgevallend door de vruchtgebruiker, 
wordt de aanvraag voor het publiek toegankelijk gemaakt vóór het verstrijken van de termijn be-
doeld in § 2, eerste lid. De vermelding volgens dewelke de aanvraag voor het publiek toegankelijk 
is gemaakt, wordt in het Register opgenomen.
  § 4. De verlening van de octrooien geschiedt zonder voorafgaand onderzoek van hun octrooieer-
baarheid, zonder waarborg voor hun waarde of van de juistheid van de beschrijving der uitvindin-
gen en op eigen risico van de aanvrager.
  De in artikel XI.23, § 2, beoogde schriftelijke opinie bindt de Dienst geenszins en kan niet gelden 
als onderzoek naar de octrooieerbaarheid van de uitvinding.
  § 5. Onverminderd de toepassing van de wetsbepaling van 10 januari 1955, wordt melding ge-
maakt van de verlening der octrooien in het Register.

Art. XI.25. 
  § 1. Zodra het octrooi verleend is, wordt onder voorbehoud van de toepassing van de bepalingen 
van de wet van 10 januari 1955, het dossier van het octrooi ten zetel van de Dienst ter inzage gelegd 
van het publiek. Vanaf dat tijdstip kan hiervan, in de door de Koning vastgestelde voorwaarden en 
vormen, afschrift worden bekomen.
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Geen publicatie  
ingetrokken aanvraag

Niet publieke  
elementen

Art. 30quater KB

Afzonderlijk houden 
niet publieke stukken

  Het dossier van het verleende octrooi bevat alle informatie en alle stukken met betrekking tot de 
verleningsprocedure van het octrooi die nuttig zijn voor de informatie aan het publiek, meer be-
paald het ministerieel besluit van octrooiverlening, de beschrijving der uitvinding, de conclusies, 
de eventuele oorspronkelijke versies van de conclusies, de tekeningen waarnaar de beschrijving 
verwijst, het verslag van nieuwheidsonderzoek aangaande de uitvinding, de schriftelijke opinie, 
alsook in voorkomend geval de commentaren, de nieuwe tekst der conclusies, de gewijzigde be-
schrijving en de stukken welke betrekking hebben op het in het Verdrag van Parijs bedoelde recht 
van voorrang.
  § 2. De octrooiaanvraag als bedoeld in artikel XI.24, § 3, tweede lid, wordt niet voor het publiek 
toegankelijk gemaakt wanneer deze aanvraag werd ingetrokken of wordt geacht te zijn ingetrokken 
voor het einde van de zeventiende maand te rekenen vanaf de datum van indiening van de oc-
trooiaanvraag of, indien een recht van voorrang wordt ingeroepen overeenkomstig de bepalingen 
van artikel XI.20, vanaf de oudste voorrang aangeduid in de verklaring van voorrang, of op een 
latere datum in zoverre het nog mogelijk is de publicatie van de octrooiaanvraag te verhinderen.
  § 3. De volgende elementen van het dossier zijn niet onderworpen aan de inzage ten behoeve 
van het publiek:
  1° medische attesten; en
  2° de vermelding van de uitvinder indien deze hiertoe een verzoekschrift heeft ingediend bij toe-
passing van artikel XI.13, evenals dit verzoekschrift.
  § 4. De Koning kan andere documenten aanduiden die, in afwijking op de eerste paragraaf, wor-
den uitgesloten van het dossier dat aan de inzage ten behoeve van het publiek is onderworpen.
  § 5. De stukken die worden uitgesloten van inzage ten behoeve van het publiek, worden in het 
dossier afzonderlijk gehouden.

Ingang uitsluitend 
recht

Art. XI.26. 
  Het in artikel XI.3 bedoeld uitsluitend recht heeft uitwerking vanaf de dag waarop het octrooi ter 
inzage van het publiek is gelegd.

Register

Art. 5 KB DIE

Art. XI.27. 
  § 1. De minister bepaalt de wijze waarop het register wordt bijgehouden. In de Verzameling wordt 
melding gemaakt van de inschrijvingen in het register. Dit register kan door het publiek worden 
ingezien ten zetel van de Dienst.
  § 2. De Dienst publiceert integraal de verleende octrooien en de met toepassing van de artikelen 
XI.55, XI.56 en XI.57 gewijzigde octrooien. De bibliografische gegevens, een samenvatting en één 
kenmerkende tekening van deze octrooien, worden gepubliceerd in de Verzameling, alsook be-
schikbaar gesteld op de zetel van de Dienst en op de website van de Dienst.
  De Koning bepaalt de abonnementsvoorwaarden op de Verzameling.

AFDELING 4. Rechten en verplichtingen verbonden aan het uitvindingsoctrooi en aan 
de aanvraag ervan.

Beschermingsomvang

Equivalentie

Voortbrengsel verkre-
gen door werkwijze

Art. XI.28. 
  De beschermingsomvang van het octrooi wordt bepaald door de conclusies. Niettemin dienen 
de beschrijving en de tekeningen tot uitleg van de conclusies.
  Teneinde de beschermingsomvang die voortvloeit uit een octrooi te bepalen, dient voldoende 
rekening te worden gehouden met elk element dat gelijkwaardig is aan een in de conclusies om-
schreven element.
  Indien het octrooi is verleend voor een werkwijze strekken de aan dat octrooi verbonden rechten 
zich uit tot de voortbrengselen die rechtstreeks verkregen zijn door die werkwijze.

Rechtstreekse inbreuk

Onrechtstreekse in-
breuk

Algemeen in de han-
del verkijgbare pro-
ducten

Art. XI.29.
  § 1. Het octrooi geeft de octrooihouder het recht iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe 
heeft verkregen te verbieden:
  a) een voortbrengsel waarop het octrooi betrekking heeft, te vervaardigen, aan te bieden, in het 
verkeer te brengen, te gebruiken, dan wel daartoe in te voeren of in voorraad te hebben;
  b) een werkwijze waarop het octrooi betrekking heeft, toe te passen of, indien de derde weet, dan 
wel het gezien de omstandigheden duidelijk is dat toepassing van de werkwijze verboden is zon-
der toestemming van de octrooihouder, voor toepassing op Belgisch grondgebied aan te bieden;
  c) een voortbrengsel dat rechtstreeks volgens de werkwijze waarop het octrooi betrekking heeft 
is verkregen, aan te bieden, in het verkeer te brengen, te gebruiken, dan wel daartoe in te voeren 
of in voorraad te hebben.
  § 2. Het octrooi geeft de octrooihouder ook het recht iedere derde die niet zijn toestemming 
hiertoe heeft verkregen te verbieden op Belgisch grondgebied aan een ander dan degenen die ge-
rechtigd zijn de uitvinding toe te passen, middelen betreffende een wezenlijk bestanddeel van de 
uitvinding aan te bieden of te leveren voor de toepassing van de geoctrooieerde uitvinding op het 
grondgebied, indien de derde weet dan wel het gezien de omstandigheden duidelijk is, dat deze 
middelen voor die toepassing geschikt en bestemd zijn.
  De bepalingen van het vorige lid gelden niet indien de daarin bedoelde middelen algemeen in de 
handel verkrijgbare producten zijn, tenzij de derde degene aan wie hij levert aanzet tot het verrich-
ten van de krachtens § 1 verboden handelingen.
  Worden niet geacht, in de zin van het eerste lid van deze paragraaf, gerechtigd te zijn tot toepas-
sing van de uitvinding zij die de in artikel XI.34, § 1, sub a) tot en met sub c), bedoelde handelingen 
verrichten.
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Beschermingsomvang 
biologisch materiaal

Art. XI.30. 
  § 1. De bescherming die wordt geboden door een octrooi voor biologisch materiaal dat door de 
uitvinding bepaalde eigenschappen heeft verkregen, strekt zich uit tot ieder biologisch materiaal 
dat hieruit door middel van propagatie of vermeerdering in dezelfde of in gedifferentieerde vorm 
wordt gewonnen en diezelfde eigenschappen heeft.
  § 2. De bescherming die wordt geboden door een octrooi voor een werkwijze voor de voortbren-
ging van biologisch materiaal dat door de uitvinding bepaalde eigenschappen heeft gekregen, 
strekt zich uit tot het biologisch materiaal dat rechtstreeks door deze werkwijze wordt gewon-
nen en tot ieder ander biologisch materiaal dat door middel van propagatie of vermeerdering in 
dezelfde of in gedifferentieerde vorm uit het rechtstreeks gewonnen biologisch materiaal wordt 
gewonnen en diezelfde eigenschappen heeft.

Beschermingsomvang 
genetische informatie

Art. XI.31. 
  De bescherming die wordt geboden door een octrooi voor een voortbrengsel dat uit genetische 
informatie bestaat of dat zulke informatie bevat, strekt zich behoudens artikel XI.5, § 6, eerste lid, 
uit tot ieder materiaal waarin dit voortbrengsel wordt verwerkt en waarin de genetische informatie 
wordt opgenomen en haar functie uitoefent.

Uitzonderingen biolo-
gisch materiaal

Art. XI.32. 
  De in de artikelen XI.30 en XI.31 bedoelde bescherming strekt zich niet uit tot biologisch materi-
aal dat wordt gewonnen door propagatie of door vermeerdering van biologisch materiaal dat op 
het grondgebied van een lidstaat van de Europese Unie door de octrooihouder of met diens toe-
stemming op de markt is gebracht, indien de propagatie of de vermeerdering noodzakelijkerwijs 
voortvloeit uit het gebruik, waarvoor het biologisch materiaal op de markt is gebracht, mits het 
afgeleide materiaal vervolgens niet voor andere propagaties of vermeerderingen wordt gebruikt.

Verkoop plantaardig 
propagatiemateriaal

Verkoop fokvee of 
dierlijk propagatiema-
teriaal

Art. XI.33.
  § 1. In afwijking van de artikelen XI.30 en XI.31 houdt de verkoop of een andere vorm van op de 
markt brengen, door de octrooihouder of met diens toestemming, van plantaardig propagatiema-
teriaal aan een landbouwer voor agrarische exploitatiedoeleinden voor deze laatste het recht in om 
de voortbrengselen van zijn oogst voor verdere propagatie of vermeerdering door hemzelf op zijn 
eigen bedrijf te gebruiken, waarbij de reikwijdte en de nadere regeling van deze afwijking beperkt 
blijven tot die van artikel 14 van Verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad van 27 juli 1994 inzake 
het communautaire kwekersrecht.
  § 2. In afwijking van de artikelen XI.30 en XI.31 houdt de verkoop of een andere vorm van verhan-
delen, door de octrooihouder of met diens toestemming, van fokvee of dierlijk propagatiemateri-
aal aan een landbouwer voor deze laatste het recht in om het vee dat onder octrooibescherming 
valt, voor agrarische doeleinden te gebruiken, waaronder het beschikbaar stellen van het dier of 
ander dierlijk propagatiemateriaal voor zijn eigen gebruik in de landbouw, maar niet de verkoop 
in het kader van of met het oog op de commerciële fokkerij. De reikwijdte en de nadere regeling 
van deze afwijking stemmen overeen met die voorzien in de reglementering betreffende de voort-
brenging van dierenrassen.

Uitzonderingen 
op monopolie

Uitputting

Art. XI.34.
  § 1. De uit een octrooi voortvloeiende rechten strekken zich niet uit tot:
  a) handelingen die in de particuliere sfeer en voor niet-commerciële doeleinden worden verricht;
  b) handelingen die op en/of met het voorwerp van de geoctrooieerde uitvinding worden verricht, 
voor wetenschappelijke doeleinden;
  c) de bereiding voor direct gebruik ten behoeve van individuele gevallen op medisch voorschrift van 
geneesmiddelen in apotheken noch tot handelingen betreffende de aldus bereide geneesmiddelen;
  d) het gebruik, aan boord van schepen van de landen, andere dan België, behorende tot de Unie 
van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom, van datgene wat het voorwerp van het 
octrooi uitmaakt in het schip zelf, de machines, het scheepswant, de tuigage en andere bijbeho-
rende zaken, wanneer die schepen tijdelijk of bij toeval de wateren van België binnen komen, mits 
bedoeld gebruik uitsluitend ten behoeve van het schip plaatsvindt;
  e) het gebruik van datgene wat het voorwerp van het octrooi uitmaakt in de constructie of werking 
van voor de voortbeweging in de lucht of te land dienende machines van de landen, andere dan 
België, behorende tot de Unie van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom, of van het 
toebehoren van deze machines, wanneer zij tijdelijk of bij toeval op Belgisch grondgebied komen;
  f) de handelingen vermeld in artikel 27 van het Verdrag van 7 december 1944 inzake de interna-
tionale burgerlijke luchtvaart, wanneer deze handelingen betrekking hebben op een luchtvaartuig 
van een andere Staat dan België, waarvoor genoemd artikel van toepassing is.
  § 2. De uit een octrooi voortvloeiende rechten strekken zich niet uit tot handelingen die een door 
dit octrooi beschermd voortbrengsel betreffen en op Belgisch grondgebied worden verricht, nadat 
dit voortbrengsel door de octrooihouder of met zijn uitdrukkelijke toestemming in België in het 
verkeer is gebracht.
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Redelijke vergoeding
Art. 67 EOV

Art. XI.35. 
  § 1. Een gezien de omstandigheden redelijke vergoeding kan door de octrooiaanvrager worden 
geëist van iedere derde die, tussen de datum hetzij waarop de octrooiaanvraag toegankelijk voor 
het publiek is gemaakt ingevolge artikel XI.24, § 3, hetzij een afschrift ervan aan de betrokken derde 
werd bezorgd, en de datum van verlening van het octrooi, de uitvinding heeft toegepast op een 
wijze die na deze periode verboden zou zijn geweest krachtens dit octrooi. De draagwijdte van de 
aldus aan de octrooiaanvraag verleende bescherming wordt bepaald door de conclusies die het 
voorwerp uitmaken van een publicatie als bedoeld in artikel XI.24, § 3, of, in voorkomend geval, 
door de op de zetel van de Dienst laatst neergelegde conclusies en voorkomen in het afschrift dat 
aan de derde is bezorgd.
  § 2. Het afschrift bedoeld in § 1 dat aan de betrokken derde wordt bezorgd, dient eensluidend te 
zijn verklaard door de Dienst. 
  § 3. Bij gebreke aan overeenstemming tussen de partijen wordt de vergoeding door de rechtbank 
vastgesteld, welke bovendien de naar haar oordeel noodzakelijke maatregelen kan opleggen ter 
vrijwaring van de belangen in hoofde van de octrooiaanvrager en van de derde.
  § 4. Na de octrooiverlening kan de derde de betaalde vergoeding terugvorderen in de mate waar-
in de eindredactie der conclusies de draagwijdte beperkt van de conclusies die als basis hebben 
gediend voor het bepalen van de vergoeding.
  § 5. De vordering tot vergoeding en de vordering tot terugbetaling verjaren na vijf jaar te rekenen 
vanaf de staking van de exploitatie van de uitvinding, respectievelijk de datum van de verlening 
van het octrooi.
  § 6. De vruchtgebruiker van de octrooiaanvraag kan zich op de in dit artikel gestelde bepalingen 
beroepen.

Voorgebruik
Art. XI.36. 

  § 1. Wie te goeder trouw vóór de datum van indiening van de octrooiaanvraag of van voorrang van 
een octrooi, de uitvinding, voorwerp van het octrooi, op Belgisch grondgebied in gebruik had of er 
in het bezit van gekomen was, heeft het recht de uitvinding ten persoonlijken titel te exploiteren 
ongeacht het bestaande octrooi.
  § 2. De uit het octrooi voortvloeiende rechten strekken zich niet uit tot handelingen die een door 
het octrooi beschermd voortbrengsel betreffen en op Belgisch grondgebied worden verricht, nadat 
het voortbrengsel in het verkeer in België is gebracht door de persoon die geniet van het recht 
bedoeld in § 1.
  § 3. De door dit artikel erkende rechten kunnen maar overgedragen worden samen met de onder-
neming waarmede zij verbonden zijn.

Dwanglicentie

Onvoldoende exploi-
tatie

Afhankelijk
octrooi

Afhankelijk kwekers-
recht

Kruislicentie onder 
kwekersrecht en bio-
technologisch octrooi

Art. XI.37. 
  § 1. De Minister kan overeenkomstig artikel XI.40 tot en met XI.42 een licentie tot exploitatie van 
een uitvinding beschermd door een octrooi verlenen:
  1° wanneer een termijn van vier jaar is verstreken te rekenen vanaf de indiening van de octrooi-
aanvraag of van drie jaar te rekenen vanaf de octrooiverlening, waarbij de termijn die het laatst 
afloopt wordt toegepast, zonder dat het octrooi door (invoer of) een wezenlijke en doorlopende 
fabricage in België werd geëxploiteerd en zonder dat de octrooihouder dit door geldige redenen 
kan rechtvaardigen.
  Wanneer een octrooi betrekking heeft op een machine kan de wezenlijke en doorlopende fabri-
cage in België door de houder van het octrooi van produkten verkregen door het gebruik van deze 
machine als exploitatie van het octrooi in België aanzien worden wanneer deze vervaardiging voor 
de economie van het land belangrijker is dan de vervaardiging van de machine zelf.
  Een gedwongen licentie wegens niet of onvoldoende exploitatie wordt slechts verleend op voor-
waarde dat de licentie hoofdzakelijk verleend wordt voor de voorziening van de binnenlandse 
markt;
  2° wanneer een uitvinding, beschermd door een octrooi toebehorend aan de aanvrager van de li-
centie, niet kan geëxploiteerd worden zonder dat inbreuk wordt gepleegd op de rechten verbonden 
aan een octrooi, verleend ingevolge een oudere aanvraag en voor zover het afhankelijk octrooi een 
belangrijke technische vooruitgang betreft, van aanmerkelijke economische betekenis vergeleken 
met de in het heersend octrooi beschreven uitvinding en op voorwaarde dat de licentie voorname-
lijk wordt verleend voor de voorziening van de binnenlandse markt.
  In het geval van de halfgeleidertechnologie zoals bepaald in de richtlijn 87/54/EEG van de Raad 
van 16 december 1986, kunnen de licenties bedoeld in 1° en 2° van deze paragraaf slechts worden 
toegestaan indien zij bestemd zijn om een gedraging tegen te gaan waarvan, na een gerechtelijke 
of administratieve procedure, is vastgesteld dat deze concurrentie beperkend is;
  3° wanneer een kweker een kwekersrecht niet kan verkrijgen noch exploiteren zonder op een 
octrooi van eerdere datum inbreuk te maken, voor zover deze licentie voor de exploitatie van het 
te beschermen plantenras noodzakelijk is, voor zover het plantenras een belangrijke technische 
vooruitgang van aanzienlijk economisch belang vertegenwoordigt ten opzichte van de uitvinding 
die het voorwerp uitmaakt van het octrooi en op voorwaarde dat deze licentie voornamelijk wordt 
verleend voor de voorziening van de binnenlandse markt;
  4° aan de houder van een kwekersrecht wanneer de houder van een octrooi voor een biotechnolo-
gische uitvinding, overeenkomstig de bepalingen van de wet tot bescherming van kweekproducten 
een gedwongen licentie gekregen heeft voor de niet-exclusieve exploitatie van het door dit kwe-
kersrecht beschermde plantenras omdat hij de biotechnologische uitvinding niet kan exploiteren 
zonder op het kwekersrecht van eerdere datum inbreuk te maken en op voorwaarde dat deze 
licentie voornamelijk wordt verleend voor de voorziening van de binnenlandse markt.
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Bewijs

Inbreuk tijdens
aanvraagprocedure

Dwanglicentie 

Bijzondere materie

  § 2. De licentieaanvrager moet bewijzen:
  1) in de gevallen bedoeld in de vorige paragraaf:
  a) dat de octrooihouder onder toepassing valt van een van deze bepalingen;
  b) dat hij zich tevergeefs tot de octrooihouder gewend heeft om een licentie in der minne te 
bekomen;
  2) indien de licentie is gevraagd bij toepassing van vorige paragraaf, onder 1°, dat hij bovendien 
beschikt, voor het geval de licentie hem zou toegekend worden, over de middelen die voor een 
wezenlijke en doorlopende fabricage in België volgens de geoctrooieerde uitvinding noodzakelijk 
zijn.
  § 3. Iedere vordering wegens inbreuk op een uitvinding, gedekt door een octrooi waarvoor een ge-
dwongen licentie werd aangevraagd, en welke vordering gericht is tegen de aanvrager van een der-
gelijke licentie schorst de procedure van verlening der licentie tot op het ogenblik dat het vonnis 
of het arrest in kracht van gewijsde is getreden. Indien de inbreuk is bewezen, wordt de aanvraag 
voor een gedwongen licentie afgewezen.
  § 4. Voorbehoud wordt gemaakt voor de toepassing van de wetten waarin het verlenen van li-
centies tot exploitatie van geoctrooieerde uitvindingen voor bijzondere materies is voorzien, met 
name inzake de landsverdediging en de kernenergie.

Licentie in belang 
volksgezondheid

Comité Bio-ethiek

Niet-bindend advies

Voorstel tot besluit 
Minister

Versnelling

Art. XI.38.
  § 1. In het belang van de volksgezondheid kan de koning, bij een besluit, vastgesteld na overleg 
in de Ministerraad, een licentie tot exploitatie en toepassing van een uitvinding beschermd door 
een octrooi verlenen voor:
  a) een geneesmiddel, een medisch hulpmiddel, een medisch hulpmiddel of product voor diag-
nostiek, een afgeleid of combineerbaar therapeutisch product;
  b) de werkwijze of een product noodzakelijk voor de vervaardiging van een of meerdere produc-
ten vermeld onder a);
  c) een diagnostische methode toegepast buiten het menselijke of het dierlijke lichaam.
  § 2. De aanvrager van de gedwongen licentie moet bewijzen dat hij beschikt, voor het geval de ge-
dwongen licentie hem zou worden toegekend, over de middelen of de bonafide intentie middelen 
te bekomen die voor een wezenlijke en doorlopende fabricage en/of toepassing in België van de 
geoctrooieerde uitvinding noodzakelijk zijn. 
  § 3. Iedere procedure omtrent een vordering wegens inbreuk op een uitvinding, gedekt door een 
octrooi waarvoor een gedwongen licentie voor volksgezondheidsredenen werd aangevraagd, en 
welke vordering gericht is tegen de aanvrager van een dergelijke licentie, wordt geschorst met 
betrekking tot de inbreukvraag tot op het ogenblik dat door de Koning een besluit is genomen, 
overeenkomstig § 1, omtrent de gedwongen licentie.
  § 4. De licenties toegekend bij toepassing van dit artikel zijn niet uitsluitend.
  § 5. De gedwongen licentie kan beperkt worden in de tijd of qua toepassingsgebied.
  § 6. De aanvrager van een gedwongen licentie dient zijn verzoek in bij de minister met kopie aan 
het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek.
  De minister zendt de aanvraag door naar het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek binnen een 
termijn van tien dagen. Binnen eenzelfde termijn brengt de minister de houder van het octrooi dat 
het voorwerp uitmaakt van een verzoek tot dwanglicentie op de hoogte van de aanvraag en nodigt 
hem uit zijn standpunt omtrent de mogelijke verlening van een dwanglicentie, alsook zijn op-
merkingen omtrent een redelijke vergoeding in het geval een dwanglicentie zou worden verleend, 
kenbaar te maken aan het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek, met kopie aan hemzelf, binnen een 
termijn van één maand. 
  Het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek zal de minister een met redenen omkleed en niet-bin-
dend advies verstrekken over de gegrondheid van de aanvraag.
  De minister zal binnen een termijn van drie maanden na ontvangst van het advies van het Raad-
gevend Comité voor Bio-ethiek een gemotiveerd voorstel tot besluit over de gegrondheid van de 
aanvraag voor overleg aan de Ministerraad voorleggen. De minister zal tevens een voorstel aan-
gaande de vergoeding voor de octrooihouder voorleggen.
  Indien de Koning, overeenkomstig § 1, besluit de gedwongen licentie te verlenen, zal Hij des-
gevallend de duur, het toepassingsgebied en de andere exploitatievoorwaarden van deze licentie 
bepalen, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad. De exploitatieregeling omvat 
ook afspraken omtrent de vergoeding voor het tijdens de verleningsprocedure gemaakte gebruik 
van de geoctrooieerde uitvinding.
  In geval van een volksgezondheidscrisis en op voorstel van de minister die de volksgezondheid 
onder zijn bevoegdheid heeft, kan de Koning maatregelen nemen bij een besluit, vastgesteld na 
overleg in de Ministerraad, om de in deze paragraaf vernoemde procedure te versnellen. Hij kan 
in voorkomend geval beslissen het advies van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek niet in te 
winnen, om een snelle besluitvorming mogelijk te maken.
De besluiten tot stand gekomen naar aanleiding van de procedures vernoemd in de voorgaande 
leden worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en vermeld in de Verzameling.
  De dwanglicentie heeft uitwerking vanaf de datum van exploitatie en ten vroegste vanaf de datum 
van de aanvraag van de dwanglicentie.
  § 7. Voor het gebruik van de geoctrooieerde uitvinding in de periode tussen de aanvraag van de li-
centie in het belang van de volksgezondheid en het koninklijk besluit tot verlening van de dwangli-
centie, dient de licentieaanvrager een redelijke vergoeding te betalen. In dat geval, bepaalt de 
Koning de hoogte van deze vergoeding bij een besluit, vastgesteld na overleg in de Ministerraad.
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Inschrijving Register

Intrekking

  § 8. Vanaf de toekenning van de gedwongen licentie, worden de betrekkingen tussen de octrooi-
houder en de licentiehouder, behoudens afwijkingen in wat is besloten krachtens § 6, gelijkgesteld 
met deze die bestaan bij contractuele licentiegeving-licentieneming.
  § 9. De verlening van de gedwongen licentie, alsook de beslissingen daaromtrent, worden in het 
Register ingeschreven.
  § 10. In zover nieuwe elementen zich zouden hebben voorgedaan, kan de Koning, bij een besluit 
vastgesteld na overleg in de Ministerraad, op verzoek van de octrooihouder of van de licentiehou-
der en in overeenstemming met de procedures voorzien in § 6, overgaan tot de herziening van 
wat is besloten voor wat hun wederzijdse verplichtingen betreft en desgevallend ook voor wat de 
exploitatievoorwaarden betreft.
  § 11. Op verzoek van elke belanghebbende en na opnieuw kennis te hebben genomen van het 
advies van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek, kan de Koning, bij een besluit vastgesteld na 
overleg in de Ministerraad, de wegens volksgezondheidsredenen verleende gedwongen licentie 
intrekken indien, na verloop van de voor de exploitatie vastgestelde termijn, de licentiehouder 
de geoctrooieerde uitvinding in België niet door een wezenlijke en doorlopende fabricage heeft 
geëxploiteerd.
  Het intrekkingsbesluit wordt bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt en in de 
Verzameling vermeld.
  § 12. De artikelen XI.37, XI.40 tot en met XI.46 zijn niet van toepassing op de gedwongen licentie 
beoogd in dit artikel. De bepalingen van dit artikel zijn niet van toepassing op de gedwongen licen-
ties beoogd door de artikelen XI.37, XI.40 tot en met XI.46.

Dwanglicenties voor 
farmaceutische pro-
ducten voor uitvoer 
naar landen met  
volksgezondheids- 
problemen

Art. XI.39.
  § 1. Onverminderd § 2, is de Koning de bevoegde autoriteit in de zin van artikel 2.4. van de Veror-
dening (EG) nr. 816/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende de 
verlening van dwanglicenties voor octrooien inzake de vervaardiging van farmaceutische produc-
ten voor uitvoer naar landen met volksgezondheidsproblemen.
  De beslissingen tot de toekenning, herziening, weigering en intrekking van een dwanglicentie 
worden genomen bij besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad.
  § 2. De Koning kan bepalen welke Belgische autoriteiten bevoegd zijn om de artikelen 6.1, 7, 14, 
16.1, tweede lid, 16.3 en 16.4 van de Verordening (EG) nr. 816/2006 toe te passen.
  § 3. De Koning kan de louter formele of administratieve voorschriften bepalen die nodig zijn voor 
de efficiënte behandeling van de aanvragen voor dwanglicenties bedoeld in de Verordening (EG) 
nr. 816/2006.
  § 4. De artikelen XI.37, XI.38 en XI.40 tot en met XI.46 zijn niet van toepassing op de gedwongen 
licentie beoogd in dit artikel. De bepalingen van dit artikel zijn niet van toepassing op de gedwon-
gen licenties beoogd door de artikelen XI.37, XI.38 en XI.40 tot en met XI.46.

Dwanglicentie niet 
uitsluitend

Fabricage in België

Periode

Beperking licentie  
i.g.v. afhankelijk  
octrooi

Kruislicentie

Beperking licentie  
i.g.v. afhankelijk  
kwekersrecht/
biotechnologisch 
octrooi

Dwanglicentie op 
aanvraag

Art. XI.40.
  § 1. De gedwongen licenties toegekend bij toepassing van artikel XI.37 zijn niet uitsluitend.
  § 2. Onverminderd het tweede lid van artikel XI.37, § 1, 1°, geeft de licentie verleend met toepassing 
van dit 1° van § 1, aan de licentiehouder alleen het recht de geoctrooieerde uitvinding te exploiteren 
door een wezenlijke en doorlopende fabricage in België. De Minister stelt de termijn vast binnen 
welke een zodanige fabricage moet verwezenlijkt zijn, met dien verstande dat die fabricage de 
volledige toepassing van het procédé waarop in het octrooi gebeurlijk aanspraak gemaakt wordt, 
onderstelt.
  De gedwongen licentie kan beperkt worden in de tijd of tot een gedeelte van de uitvinding, 
wanneer die het mogelijk maakt andere goederen te vervaardigen dan die welke vereist zijn om te 
voorzien in de behoeften waarvan sprake is in artikel XI.37, § 1.
  Vanaf de toekenning van de gedwongen licentie worden de betrekkingen tussen de octrooihouder 
en de licentiehouder, behoudens afwijkingen in het toekenningsbesluit, gelijkgesteld met deze die 
bestaan bij contractuele licentiegeving-licentieneming.  
  § 3. De licentie toegekend met toepassing van artikel XI.37, § 1, 2°, is beperkt tot het gedeelte van 
de uitvinding door het heersend octrooi beschermd waarvan het gebruik onontbeerlijk is voor 
het exploiteren van het afhankelijk octrooi en laat dit gebruik slechts toe in verband met deze 
exploitatie.
  Het derde lid van § 2 van dit artikel is toepasselijk op de gedwongen licentie.
  De octrooihouder aan wie de gedwongen licentie is opgelegd kan zich, indien de twee uitvindin-
gen betrekking hebben op éénzelfde soort industrie, op zijn beurt een licentie doen toekennen op 
het octrooi waarop de aanvrager van de gedwongen licentie zich beroepen heeft.
  § 4. De licentie toegekend met toepassing van artikel XI.37, § 1, 3° of 4°, is beperkt tot het ge-
deelte van de uitvinding dat beschermd wordt door het heersend octrooi waarvan het gebruik 
onontbeerlijk is voor het exploiteren van de geoctrooieerde afhankelijke uitvinding of het door het 
kwekersrecht beschermde afhankelijke plantenras en laat dit gebruik slechts toe in verband met 
deze exploitatie. 
  Het derde lid van § 2 van dit artikel is toepasselijk op de gedwongen licentie toegekend met toe-
passing van artikel XI.37, § 1, 3° of 4°.

Art. XI.41.
  § 1. In de gevallen bedoeld in artikel XI.37, § 1, verleent de Minister de gedwongen licenties op 
aanvraag.
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Commissie gedwon-
gen licenties
Advies

Beslissing Minister
Geen betwisting

Gevolgen ontkenning 
afhankelijkheid

Betwisting geldigheid 
afhankelijk octrooi

Twee maanden

Betwisting belangrijke 
technische vooruit-
gang

Twee maanden

Sanctie laattijdige 
betwisting

  § 2. De aanvraag wordt door de Minister overgemaakt aan de Commissie voor de gedwongen 
licenties om de betrokkenen te horen, ze zo mogelijk te verzoenen en indien dit niet mogelijk is, 
de Minister een met redenen omkleed advies te verstrekken over de gegrondheid van de aanvraag. 
De Commissie voegt het dossier van de zaak bij haar advies.
  De Minister beslist over het gevolg dat aan het verzoek zal gegeven worden en maakt zijn beslis-
sing aan de betrokkenen bekend bij een aangetekende zending.
  § 3. In de gevallen bedoeld in artikel XI.37, § 1, 2° en 3°, wordt de aanvraag voor een gedwongen 
licentie gegrond verklaard indien de houder van het heersend octrooi noch de afhankelijkheid van 
het octrooi of van het kwekersrecht van de aanvrager van de licentie betwist, noch zijn geldigheid, 
noch het feit dat de uitvinding of het plantenras een aanzienlijke technische vooruitgang betreft, 
van aanmerkelijke economische betekenis vergeleken met de in het heersend octrooi beschreven 
uitvinding.
  § 4. Het feit dat de houder van het oudere octrooi de afhankelijkheid ontkent van het octrooi of 
kwekersrecht van de aanvrager van de licentie geeft aan deze laatste van rechtswege de toelating 
de uitvinding te exploiteren die in zijn eigen octrooi of in zijn kwekersrecht is beschreven evenals 
de zogenaamde heersende uitvinding zonder daarvoor wegens inbreuk vervolgd te kunnen wor-
den door de houder van het vroegere octrooi.
  De betwisting over de geldigheid van het afhankelijk octrooi of kwekersrecht schorst de adminis-
tratieve procedure met betrekking tot de erkenning van de gegrondheid van de aanvraag voor een 
licentie op voorwaarde dat hetzij een vordering tot nietigverklaring van dit octrooi of kwekersrecht 
reeds ingesteld is voor de bevoegde instantie door de houder van het heersend octrooi, hetzij deze 
een vordering voor de rechtbank instelt tegen de aanvrager van de licentie binnen twee maanden 
nadat hem kennis gegeven werd van het indienen van een aanvraag voor een licentie.
 De betwisting over de belangrijke technische vooruitgang van aanmerkelijke economische bete-
kenis van het afhankelijk octrooi of kwekersrecht vergeleken met de uitvinding beschreven in het 
heersend octrooi schorst de administratieve procedure met betrekking tot de erkenning van de 
gegrondheid van de aanvraag voor een licentie, op voorwaarde dat de houder van het heersend 
octrooi, binnen twee maanden nadat hem van het indienen van een aanvraag voor een licentie 
kennis werd gegeven, een verzoekschrift indient bij de rechtbank zetelend zoals in kortgeding. De 
gerechtelijke beslissing is niet vatbaar voor hoger beroep of verzet.
  Het niet in acht nemen van de termijn voorzien in de twee voorgaande leden sluit het recht uit 
van de houder van het heersend octrooi om zijn betwisting te doen gelden voor de rechtbank.

Licentieovereenkomst
4 maanden na beslis-
sing

Besluit Minister
Register

Art. XI.42.
  § 1. Binnen vier maanden na de mededeling van de beslissing wordt door de octrooihouder en 
de licentiehouder een schriftelijke overeenkomst aangaande de wederzijdse rechten en verplich-
tingen afgesloten. De Minister wordt hiervan in kennis gesteld. Bij ontstentenis van een overeen-
komst binnen de voormelde termijn worden de wederzijdse rechten en verplichtingen vastgesteld 
door de rechtbank, zetelend zoals in kort geding, op dagvaarding van de meest gerede partij.
  De griffier zendt onmiddellijk een afschrift van het definitieve vonnis naar de Minister.
  De vaststelling van de verplichtingen van de partijen zal in ieder geval een toereikende vergoeding 
omvatten, rekening houdend met de economische waarde van de licentie.
  § 2. De Minister verleent de licentie bij een met redenen omkleed besluit.
  De gedwongen licentie en de desbetreffende beslissingen worden in het Register ingeschreven.
  Het besluit wordt in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt en in de Verzameling vermeld.

Instellen Commissie 
gedwongen licenties
10 leden

Mandaat 6 jaar

Aanwijzing gekwalifi-
ceerde beambten

Art. XI.43. 
  § 1. Bij de FOD Economie wordt een Commissie voor de gedwongen licenties ingesteld die belast 
is met het uitvoeren van de taken die haar krachtens de artikelen XI.41, XI.44 en XI.45 werden 
toebedeeld.
  De Commissie bestaat uit tien leden benoemd door de minister.
  Acht leden worden aangewezen op voorstel van de representatieve organisaties van de nijverheid, 
de landbouw, de handel, de kleine en middelgrote nijverheidsondernemingen en de consumenten.
  De in het vorige lid bedoelde organisaties worden door de minister aangewezen.
  Twee leden worden onder de leden van de Raad voor de intellectuele eigendom aangewezen. Zij 
blijven lid van de Commissie voor de duur van hun mandaat in de Commissie, onafhankelijk van 
hun hoedanigheid van lid van deze Raad.
  Het mandaat van lid van de Commissie heeft een duur van zes jaar. Het is hernieuwbaar.
  De Commissie wordt voorgezeten door één van zijn leden, door de minister aangewezen voor 
een hernieuwbare termijn van drie jaar.
  De adviezen worden bij consensus aangenomen. Bij gebrek aan consensus herneemt het advies 
de verschillende standpunten.
  De Koning bepaalt de modaliteiten van werking en organisatie van de Commissie.
  De Commissie stelt zijn huishoudelijk reglement op. Het treedt in werking na goedkeuring door 
de minister.
  § 2. Zodra de minister een verzoek tot verlening van een gedwongen licentie ontvangt, wijst hij bij 
de Commissie één of meer gekwalificeerde beambten aan, die werden gekozen uit de ambtenaren 
van de FOD Economie.
  De Commissie bepaalt de opdracht van de beambten bedoeld in het eerste lid en stelt de moda-
liteiten vast volgens dewelke deze beambten haar rekenschap van hun opdracht zullen afleggen. 
De Commissie verduidelijkt de voorwaarden van verzending voor de documenten bedoeld in het 
vierde lid, met het oog op de bescherming van vertrouwelijke gegevens.
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  De daartoe door de minister aangestelde beambten zijn bevoegd om alle inlichtingen te verza-
melen, om alle schriftelijke of mondelinge deposities of getuigenverklaringen te ontvangen die zij 
noodzakelijk achten voor het vervullen van hun functie.
  In de uitoefening van hun ambt, mogen deze beambten:
  1° mits een voorafgaande verwittiging van minstens vijf werkdagen, of zonder voorafgaande 
verwittiging indien er redenen zijn om te geloven dat de stukken die nuttig zijn voor het onder-
zoek van het verzoek tot dwanglicentie, het risico lopen vernietigd te worden, tijdens de gewone 
openings- of werkuren binnentreden in de bureaus, lokalen, werkplaatsen, gebouwen, belendende 
binnenplaatsen en besloten ruimten waartoe zij voor het vervullen van hun opdracht toegang 
moeten hebben;
  2° alle dienstige vaststellingen doen, zich op eerste vordering ter plaatse de documenten, stuk-
ken of boeken die zij voor hun opsporingen en vaststellingen nodig hebben, doen voorleggen en 
daarvan een kopie te nemen;
  3° monsters nemen op de wijze en onder de voorwaarden door de Koning bepaald;
  4° tegen ontvangstbewijs, beslag leggen op de onder punt 2 opgesomde documenten, noodza-
kelijk voor de vervulling van hun opdrachten;
  5° deskundigen belasten met een door hen bepaalde opdracht, onder de voorwaarden door de 
Koning bepaald.
  Bij ontstentenis van een bevestiging door de voorzitter van de Commissie binnen de vijftien 
dagen, is het beslag van rechtswege opgeheven. De persoon bij wie beslag op de goederen wordt 
gelegd kan als gerechtelijke bewaarder ervan aangesteld worden.
  De voorzitter van de Commissie kan het beslag dat hij heeft bevestigd, opheffen, in voorkomend 
geval op verzoek van de eigenaar van de in beslag genomen goederen gericht aan de Commissie.
  Mits een voorafgaande verwittiging van minstens vijf werkdagen, of zonder voorafgaande ver-
wittiging indien er redenen zijn om te geloven dat de stukken die nuttig zijn voor het onderzoek 
van het verzoek tot dwanglicentie, het risico lopen vernietigd te worden, kunnen de aangestelde 
beambten in bewoonde lokalen binnentreden met voorafgaande machtiging van de voorzitter van 
de Ondernemingsrechtbank. De bezoeken in bewoonde lokalen moeten tussen acht en achttien 
uur en door minstens twee beambten gezamenlijk geschieden.
  In de uitoefening van hun opdracht kunnen zij de bijstand van diensten van de politie opvorde-
ren.
  De aangestelde beambten oefenen de hun door dit artikel verleende bevoegdheden uit onder het 
toezicht van de procureur-generaal, onverminderd hun ondergeschiktheid aan hun meerderen in 
het bestuur.

Verslag

Werkingskosten

  § 3. De daartoe aangestelde beambten leggen hun verslag voor aan de Commissie. De Commissie 
brengt haar advies pas uit nadat ze de octrooihouder en de persoon die een gedwongen licentie 
eist of heeft verkregen, heeft gehoord. Deze personen kunnen zich laten bijstaan of vertegenwoor-
digen door een advocaat of een persoon die de Commissie voor elke zaak speciaal aanvaardt. De 
Commissie hoort eveneens de deskundigen en de personen die zij nuttig acht te ondervragen. Zij 
kan de aangestelde beambten ermee belasten bijkomende informatie op te zoeken en een bijko-
mend verslag voor te leggen.
  Ten minste één maand voor de datum van haar vergadering, verwittigt de Commissie bij aange-
tekende zending de personen die tijdens deze vergadering moeten worden gehoord. In dringende 
gevallen wordt deze termijn gehalveerd.
  § 4. De werkingskosten van de Commissie komen ten laste van de begroting van de FOD Eco-
nomie.

Herziening beslissing

Art. XI.44. 
  In zover nieuwe elementen zich zouden hebben voorgedaan kan er, op verzoek van de octrooi-
houder of van de licentiehouder, overgegaan worden tot de herziening van de getroffen beslissing 
voor wat hun wederzijdse verplichtingen betreft en desgevallend ook voor wat de exploitatievoor-
waarden betreft. De bevoegdheid om de beslissing te herzien komt toe aan de autoriteit van wie de 
beslissing uitging en de te volgen procedure is dezelfde als die welke voorzien is om de beslissing 
te nemen die het voorwerp is van de herziening.

Intrekking dwanglicen-
tie op verzoek

Art. XI.45.
  § 1. Op verzoek van de octrooihouder trekt de Minister de gedwongen licentie in indien uit een 
in kracht van gewijsde gegaan vonnis blijkt dat de licentiehouder zich ten aanzien van de octrooi-
houder aan een ongeoorloofde handeling schuldig heeft gemaakt dan wel aan zijn verplichtingen 
tekort is gekomen.
  § 2. Op verzoek van elke belanghebbende kan de Minister de wegens gebrek aan exploitatie 
verleende gedwongen licentie intrekken indien, na verloop van de door de Minister voor de exploi-
tatie vastgestelde termijn, de licentiehouder de geoctrooieerde uitvinding in België niet door een 
wezenlijke en doorlopende fabricage heeft geëxploiteerd.
  § 3. De beslissingen tot intrekking worden door de Minister voor advies aan de Commissie voor 
gedwongen licenties voorgelegd.
  De intrekking geschiedt bij een met redenen omklede beslissing. In voorkomend geval vermeldt 
deze de reden waarom van het advies van de Commissie is afgeweken.
  Het intrekkingsbesluit wordt bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt en in de 
Verzameling vermeld.
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Dwanglicentie on-
overdraagbaar tenzij 
samen met onderne-
ming

Art. XI.46.
  De houder van een gedwongen licentie kan de aan de licentie verbonden rechten niet overdragen 
aan derden of in onderlicentie verlenen dan samen met het deel van de onderneming of han-
delszaak dat voor de exploitatie van de licentie wordt aangewend en onder voorbehoud dat de 
licenties toegekend met toepassing van artikel XI.37, § 1, 2°, slechts overdraagbaar zijn samen met 
het afhankelijk octrooi. 
  Artikel XI.51 is van overeenkomstige toepassing.

Duur octrooi
20 jaar

Art. XI.47.
  § 1. Het octrooi eindigt na afloop van het twintigste jaar te rekenen van de datum van indiening 
van de aanvraag onder voorbehoud van de betaling der jaartaksen bedoeld in artikel XI.48.
  § 2. In het geval voorzien in artikel XI.23, § 8, houdt de octrooiaanvraag op uitwerking te hebben, 
onder voorbehoud van de betaling van de jaartaksen na afloop van de voor de betaling der opzoe-
kingstaks voorgeschreven termijn, indien deze taks niet werd gekweten.

Jaartaksen
begin 3de jaar

Laatste dag maand

Respijttermijn
6 maanden

Verval

Korting
Art. 12 KB Taksen

Art. XI.48.
  § 1. Met het oog op de instandhouding ervan geeft iedere octrooiaanvraag of ieder octrooi aanlei-
ding tot de betaling van jaartaksen. De Koning kan het jaar vaststellen vanaf hetwelke de jaartaksen 
voor de eerste maal verschuldigd zijn. De jaartaksen zullen ten vroegste verschuldigd zijn aan het 
begin van het derde jaar, en ten laatste aan het begin van het vijfde jaar, gerekend vanaf de indie-
ningsdatum van de octrooiaanvraag, en aan het begin van elk van de volgende jaren.
  De Koning houdt bij het vaststellen vanaf welk jaar de jaartaksen voor het eerst verschuldigd zijn, 
minstens rekening met de volgende criteria:
  1° de toegankelijkheid tot het Belgische octrooisysteem; en
  2° de verhouding tussen de kost voor de Dienst voor het beheer van de in het eerste lid bedoelde 
taks, en de inkomsten die deze taks genereert.
  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 zes maanden vóór de vervaldatum.
  Wanneer de betaling van de jaartaks niet op de vervaldag werd gekweten, kan deze taks alsnog 
betaald worden, vermeerderd met een toeslag, binnen een respijttermijn van zes maanden te 
rekenen vanaf de vervaldag van de jaartaks.
  Het bedrag van de jaartaks en van de toeslag wordt vastgesteld bij een besluit vastgesteld na 
overleg in de Ministerraad.
  § 2. Indien de jaartaks en de toeslag niet betaald worden binnen de respijttermijn van zes maan-
den voorzien in de vorige paragraaf, 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 register ingeschreven.
  § 3. Wat de personen betreft als bedoeld in artikel XI.78, § 3, wordt het bedrag van de jaartaks en 
van de toeslag met 50 % verminderd. De Koning bepaalt de uitvoeringsmodaliteiten van de aan-
vraag tot vermindering van de jaartaks en van de toeslag bedoeld in deze paragraaf.

AFDELING 5. Het octrooi en de octrooiaanvraag als deel van het vermogen.

Mede-eigendom

Persoonlijke exploi-
tatie
Toestemming mede- 
eigenaar

Recht van voorkoop

Afstand aandeel

Art. XI.49.
  § 1. Bij ontstentenis van een overeenkomst wordt de mede-eigendom op een octrooiaanvraag of 
op een octrooi geregeld door de bepalingen van dit artikel.
  § 2. Elke mede-eigenaar heeft het recht om de uitvinding persoonlijk te exploiteren.
  Geen mede-eigenaar mag de octrooiaanvraag of het octrooi met een recht bezwaren, een ex-
ploitatielicentie verlenen of een vordering wegens inbreuk instellen dan met instemming van de 
andere mede-eigenaar of, bij ontstentenis daarvan, met machtiging van de rechtbank.
  De onverdeelde aandelen worden vermoed gelijk te zijn. 
Wanneer een mede-eigenaar zijn aandeel wenst over te dragen heeft de andere mede-eigenaar 
een recht van voorkoop gedurende drie maanden nadat hem van het voornemen tot overdracht 
kennis is gegeven.
  De meest gerede partij kan de voorzitter van de rechtbank vragen om volgens de regelen van het 
kort geding een deskundige te benoemen om de voorwaarden van de overdracht vast te stellen. 
De conclusies van de deskundige zijn bindend tenzij binnen een maand na de mededeling ervan 
een partij laat weten dat zij van de overdracht afziet, in welk geval de desbetreffende uitgaven ten 
hare laste vallen.
  § 3. De bepalingen van de afdelingen I en IV van hoofdstuk VI van de eerste titel van boek III van 
het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing op de mede-eigendom van een octrooiaanvraag 
of van een octrooi.
  § 4. Een mede-eigenaar van een octrooiaanvraag of van een octrooi kan aan de andere mede- 
eigenaars zijn beslissing bekendmaken om in hun voordeel af te zien van zijn aandeel. Vanaf de 
inschrijving van deze afstand in het Register wordt deze mede-eigenaar ontlast van alle verplichtin-
gen ten opzichte van de andere mede-eigenaars; deze verdelen het afgestane aandeel onder elkaar 
naar verhouding van hun rechten in de mede-eigendom, tenzij er een andere overeenkomst bestaat.

Overdracht
Art. 33bis KB
Schriftelijk

Art. XI.50.
  § 1. Iedere overdracht of overgang, geheel of gedeeltelijk, van een octrooiaanvraag of van een 
octrooi moet aan de Dienst medegedeeld worden.
  § 2. De overdracht onder levenden van een octrooiaanvraag of van een octrooi moet op straffe van 
nietigheid bij schriftelijke akte geschieden.
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Modaliteiten medede-
ling DIE

Art. 33bis, § 3 KB

Register

Derdenwerking

  § 3. Bij de mededeling in § 1 moet hetzij een afschrift van de akte van overdracht of van het of-
ficieel document waaruit de overgang van rechten blijkt, hetzij een uittreksel van die akte of dat 
document waaruit de overgang genoegzaam blijkt, hetzij een attest van overdracht ondertekend 
door de partijen worden gevoegd;
  De Koning bepaalt de inhoud en de modaliteiten van deze mededeling. Hij kan een taks vast-
stellen die, vóór de inschrijving van het afschrift, het uittreksel of het attest in het register, dient 
te worden betaald.
  De Koning houdt bij het al dan niet bepalen van de taks, en desgevallend bij het vaststellen van 
de hoogte van de taks, minstens rekening met de volgende criteria:
  1° de toegankelijkheid tot het Belgische octrooi-systeem; en
  2° de verhouding tussen de kost voor de Dienst voor het beheer van de in het tweede lid bedoelde 
taks, en de inkomsten die deze taks genereert;
  3° de verspreiding van informatie aan derden over het statuut van het octrooi of van de octrooi-
aanvraag.
  § 4. De mededelingen worden ingeschreven in het Register in chronologische orde van hun 
ontvangst.
  § 5. Onder voorbehoud van het geval voorzien bij artikel XI.10, laat de overgang de door derden 
vóór de datum van de overgang verkregen rechten ongewijzigd.
  § 6. Een overdracht of overgang kan eerst na inschrijving in het Register uitwerking hebben ten 
opzichte van de Dienst en tegenstelbaar zijn aan derden in de omvang die blijkt uit de stukken 
bedoeld in § 3. De overdracht of overgang kan evenwel vóór de inschrijving worden tegengesteld 
aan derden die na de datum van overdracht of overgang rechten hebben verkregen, maar bij de 
verkrijging van deze rechten kennis van de overdracht of overgang droegen.

Licentie

Mededeling DIE

Art. 34 KB

Register

Derdenwerking

Overdacht licentie

Art. XI.51.
  § 1. Een octrooiaanvraag of een octrooi kan, geheel of gedeeltelijk, het voorwerp uitmaken van 
contractuele licenties voor het Rijk of voor een deel ervan. De licenties kunnen uitsluitend of 
niet-uitsluitend zijn. Ze moeten op straffe van nietigheid bij schriftelijke akte geschieden.
  § 2. De uit de octrooiaanvraag of uit het octrooi voortvloeiende rechten kunnen worden ingeroe-
pen tegen een licentiehouder die een van de in § 1 bedoelde grenzen van zijn licentie overschrijdt.
  § 3. Artikel XI.50, § 5, is van toepassing op het verlenen van een licentie voor een octrooiaanvraag 
of voor een octrooi.
  § 4. Het verlenen van een licentie voor een octrooiaanvraag of voor een octrooi en elke wijziging 
aangebracht aan het attest bedoeld in het volgende lid moeten aan de Dienst medegedeeld worden.
  Deze mededeling geschiedt door het indienen van een door de partijen ondertekend attest. De 
Koning bepaalt de inhoud en de modaliteiten van dit attest. Hij kan een taks vaststellen die, vóór 
de inschrijving van het attest in het register, dient te worden betaald.
  De Koning houdt bij het al dan niet bepalen van de taks, en desgevallend bij het vaststellen van 
de hoogte van de taks, minstens rekening met de volgende criteria:
  1° de toegankelijkheid tot het Belgische octrooisysteem;
  2° de verhouding tussen de kost voor de Dienst voor het beheer van de in het tweede lid bedoelde 
taks, en de inkomsten die deze taks genereert; en
  3° de verspreiding van informatie aan derden over het statuut van het octrooi of van de octrooi-
aanvraag.
  § 5. Het verlenen van een licentie voor een octrooiaanvraag of voor een octrooi en elke wijziging 
aangebracht aan het attest voorzien in voorgaande paragraaf kunnen ten opzichte van de Dienst 
slechts uitwerking hebben en aan derden worden tegengesteld na de inschrijving in het Register 
van het attest of van het wijzigingsattest en wel in de omvang die blijkt uit voormelde attesten. 
Artikel XI.50, § 6, tweede zin, is van toepassing.
  § 6. De overdracht van een licentie voor een octrooiaanvraag of voor een octrooi moet op straffe 
van nietigheid schriftelijk gebeuren. Zij moet aan de Dienst medegedeeld worden.
  Artikel XI.50, §§ 3 tot en met 6, is van overeenkomstige toepassing op de overdracht van de 
licentie.

Vruchtgebruik
Pand

Art. XI.52.
  § 1. Vruchtgebruik op een octrooiaanvraag of op een octrooi alsmede de inpandgeving van een 
octrooiaanvraag of van een octrooi moeten aan de Dienst medegedeeld worden.
  § 2. Artikel XI.50, §§ 3 tot en met 6, is van overeenkomstige toepassing op de zakelijke rechten 
bedoeld in de vorige paragraaf.

Beslag
Art. XI.53. 

  Het beslag op een octrooiaanvraag of op een octrooi geschiedt volgens de voorziene procedure 
inzake roerend beslag.
  Een afschrift van het beslagexploot moet aan de Dienst bezorgd worden door de beslagleggende 
schuldeiser; het beslag wordt in het Register ingeschreven.
  Het beslag brengt mee dat latere wijzigingen door de houder aan de met de octrooiaanvraag 
of met het octrooi verbonden rechten niet tegenstelbaar zijn aan de beslagleggende schuldeiser.

Recht op aanvraag/
octrooi

Art. XI.54. 
  De door derden verkregen rechten op een octrooiaanvraag blijven gelden ten aanzien van het 
octrooi dat op deze aanvraag is verleend.
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AFDELING 6. Nietigheid, afstand en herroeping van het uitvindingsoctrooi.

Afstand

Gedekt door aanvraag

Beperking

Effect ex-nunc

Conclusies

Inhoud verklaring

Mede-eigendom

Vruchtgebruik, pand, 
licentie

Opeising

Octrooiaanvraag

Art. 30 KB

Art. XI.55.
  § 1. De houder van een octrooi kan er op elk moment geheel of gedeeltelijk afstand van doen door 
een schriftelijk en ondertekend verzoek gericht aan de minister. Het verzoek van afstand wordt 
ingeschreven in het Register.
  Het octrooi kan niet zodanig via een afstand worden gewijzigd dat het voorwerp ervan verder reikt 
dan de inhoud van de aanvraag zoals zij werd ingediend.
  Het octrooi kan niet zodanig via een afstand worden gewijzigd dat de beschermingsomvang 
wordt uitgebreid ten opzichte van de laatste van kracht zijnde versie van het octrooi.
  § 2. De gehele afstand heeft het verval van het octrooi tot gevolg op de dag van de inschrijving 
van het verzoek in het Register. Als op die datum de jaartaks echter nog niet werd betaald, treedt 
het verval van het octrooi in werking bij het einde van de periode gedekt door de laatst betaalde 
jaartaks.
  § 3. De afstand kan worden beperkt tot één of meerdere conclusies van het octrooi of tot een 
gedeelte van een conclusie of van meerdere conclusies. De gedeeltelijke afstand heeft het verval 
van de rechten verbonden aan de conclusie of aan de conclusies of aan gedeelten ervan waarvan 
afstand wordt gedaan, tot gevolg op de datum van de inschrijving van het verzoek in het Register.
  § 4. Het verzoek tot afstand van het octrooi moet vergezeld zijn van:
  1° de conclusie(s) of het gedeelte ervan waarvan de octrooihouder verklaart afstand te doen;
  2° desgevallend van de volledige tekst van de gewijzigde conclusie(s) die de octrooihouder wenst 
te handhaven alsmede desgevallend van de beschrijving en de tekeningen zoals gewijzigd.
  De verklaring van afstand kan slechts op één octrooi betrekking hebben.
  § 5. In geval van mede-eigendom, moet de gehele of gedeeltelijke afstand worden uitgevoerd door 
alle mede-eigenaars.
  § 6. Indien rechten van vruchtgebruik, pand- of licentierechten ingeschreven zijn in het Register, 
kan enkel met instemming van de houders van deze rechten geheel of gedeeltelijk afstand van het 
octrooi worden gedaan.
  § 7. Er kan geen gehele of gedeeltelijke afstand worden gedaan van een octrooi dat voorwerp is 
van een opeising van eigendom, van een in beslag genomen octrooi of van een octrooi dat voor-
werp is geweest van een beslissing tot verlening van een gedwongen licentie.
  § 8. De bepalingen van dit artikel zijn naar analogie toepasselijk op de octrooiaanvraag.
  § 9. Elke afstand uitgevoerd in overtreding van de §§ 6 en 7 is van rechtswege nietig.
  § 10. De Koning bepaalt de modaliteiten van de procedure van afstand bij de Dienst en bepaalt 
het bedrag en de wijze van betaling van de bijdrage die de Dienst kan innen.

Herroeping

Gerechtelijke proce-
dure

Gedekt door aanvraag

Beperking

Conclusies

Effect ex-tunc

Inhoud verklaring

Mede-eigendom

Vruchtgebruik, pand, 
licentie

Opeising

Octrooiaanvraag

Art. 30 KB

Art. XI.56. 
  § 1. De houder van een octrooi kan dit elk moment geheel of gedeeltelijk herroepen door een 
schriftelijk en ondertekend verzoek gericht aan de minister onverminderd de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid van de aangever. Het verzoek tot herroeping is ingeschreven in het Register.
  Als de herroeping wordt uitgevoerd in de loop van een gerechtelijke procedure met betrekking 
tot het octrooi, moet de houder die het octrooi herroept eerst bij de Dienst het in het eerste lid 
beoogde verzoek neerleggen. Het aldus gewijzigde octrooi dient als basis voor de gerechtelijke 
procedure.
  Het octrooi kan niet zodanig via een herroeping worden gewijzigd dat het voorwerp ervan verder 
reikt dan de inhoud van de octrooiaanvraag zoals zij werd ingediend.
  Het octrooi kan niet zodanig via een herroeping worden gewijzigd dat de beschermingsomvang 
wordt uitgebreid ten opzichte van de laatste van kracht zijnde versie van het octrooi.
  § 2. De gedeeltelijke herroeping gebeurt via een wijziging van de conclusies en desgevallend 
van de beschrijving of van de tekeningen. De herroeping kan worden beperkt tot één of meerdere 
conclusies van het octrooi of tot een gedeelte van een conclusie of van meerdere conclusies. De 
gedeeltelijke herroeping heeft het verval tot gevolg op de datum van de indiening van de octrooi-
aanvraag, van de rechten verbonden aan de conclusie of aan de conclusies of aan gedeelten ervan, 
die worden herroepen.
  § 3. Het verzoek tot gedeeltelijke herroeping van het octrooi moet vergezeld zijn van:
  1° de conclusie(s) of het gedeelte ervan dat de octrooihouder verklaart te herroepen;
  2° desgevallend de volledige tekst van de gewijzigde conclusie(s) die de octrooihouder wenst te 
behouden alsook desgevallend de beschrijving en de tekeningen zoals gewijzigd.
  De herroeping van het octrooi is tegenstelbaar aan derden te rekenen vanaf de datum van in-
schrijving ervan in het Register, onverminderd de aansprakelijkheid van de aangever.
  Het verzoek tot herroeping mag slechts betrekking hebben op één octrooi.
  § 4. In geval van mede-eigendom, moet de gehele of gedeeltelijke herroeping worden uitgevoerd 
door alle mede-eigenaars.
  § 5. Indien rechten van vruchtgebruik, pand- of licentierechten werden ingeschreven in het Regis-
ter, kan het octrooi slechts met instemming van de houders van die rechten geheel of gedeeltelijk 
worden herroepen.
  § 6. Het octrooi waarvan de eigendom wordt opgeëist, welke in beslag wordt genomen of voor-
werp is van een beslissing tot toekenning van een gedwongen licentie, kan niet geheel of gedeel-
telijk worden herroepen.
  § 7. De bepalingen van dit artikel zijn naar analogie toepasselijk op de octrooiaanvraag.
  § 8. Elke herroeping uitgevoerd in overtreding van de §§ 5 en 6 is van rechtswege nietig.
  § 9. De Koning bepaalt de modaliteiten van de procedure van herroeping bij de Dienst en bepaalt 
het bedrag en de wijze van betaling van de bijdrage die door de Dienst kan worden geïnd.
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Nietigheid
Gronden

Gedeeltelijke nietig-
heid

Gedekt door aanvraag

Beperking

Art. XI.57. 
  § 1. Een octrooi wordt nietig verklaard door de rechtbank:
  1° indien het voorwerp van het octrooi onder de toepassing valt van de artikelen XI.4 of XI.5 of niet 
beantwoordt aan de voorschriften van de artikelen XI.3, XI.6, XI.7 en XI.8;
  2° indien het niet een voldoende duidelijke en volledige beschrijving van de uitvinding bevat 
opdat een deskundige deze uitvinding zou kunnen toepassen;
  3° indien het onderwerp van het octrooi niet gedekt wordt door de inhoud van de octrooiaanvraag 
zoals die is ingediend, of door de inhoud van de oorspronkelijke aanvraag zoals die is ingediend 
indien het octrooi is verleend op een afgesplitste aanvraag;
  4° indien de octrooihouder luidens artikel XI.9 niet gerechtigd was dit octrooi te verkrijgen.
  § 2. Indien de nietigheidsgronden het octrooi slechts gedeeltelijk aantasten, wordt het octrooi 
beperkt door een dienovereenkomstige wijziging van de conclusies en, in voorkomend geval van 
de beschrijving en de tekeningen, en gedeeltelijk nietig verklaard. Deze wijziging wordt in het 
Register ingeschreven.
  § 3. Het octrooi kan niet zodanig via een nietigverklaring worden gewijzigd dat het voorwerp 
verder reikt dan de inhoud van de octrooiaanvraag zoals zij werd ingediend.
  Het octrooi kan niet zodanig via een nietigverklaring worden gewijzigd dat de beschermingsom-
vang wordt uitgebreid ten opzichte van de laatste van kracht zijnde versie van het octrooi.

Effect ex-tunc

Uitzonderingen

Art. XI.58. 
  § 1. De gehele of gedeeltelijke nietigverklaring van een octrooi, evenals de gehele of gedeeltelijke 
herroeping van een octrooi bij toepassing van het artikel XI.56, hebben terugwerkende kracht tot 
op de datum van indiening van de octrooiaanvraag.
  § 2. Onverminderd de bepalingen betreffende aanspraken op vergoeding van schade veroorzaakt 
door de nalatigheid of kwade trouw van de octrooihouder, of betreffende verrijking zonder oor-
zaak, heeft de terugwerkende kracht van de nietigheid, of van de herroeping van het octrooi geen 
invloed op:
  1° de beslissingen inzake inbreuk die in kracht van gewijsde zijn gegaan en ten uitvoer zijn gelegd 
vóór de beslissing tot nietigverklaring of vóór de inschrijving in het Register van de vrijwillige 
herroeping van het octrooi;
  2° de vóór de beslissing van nietigverklaring van het octrooi of vóór de inschrijving van de herroe-
ping in het Register gesloten overeenkomsten, voor zover zij vóór deze beslissing zijn uitgevoerd; 
uit billijkheidsoverwegingen kan echter terugbetaling worden geëist van op grond van deze over-
eenkomst betaalde bedragen voor zover dit door de omstandigheden gerechtvaardigd is.

Gezag van gewijsde

Register

Schorsende werking

Art. XI.59. 
  § 1. Wanneer een octrooi geheel of gedeeltelijk nietig wordt verklaard, door een vonnis of een 
arrest of door een arbitrale beslissing, heeft deze beslissing tot nietigverklaring tegenover eenieder 
gezag van gewijsde onder voorbehoud van derdenverzet.
  De beslissingen tot nietigverklaring die in kracht van gewijsde zijn gegaan, worden in het register 
ingeschreven.
  § 2. In geval van nietigverklaring van de octrooien heeft de voorziening in cassatie schorsende 
werking.

AFDELING 7. Bescherming van de door het uitvindingsoctrooi verleende rechten.

Inbreuk

Voortbrengsel vervaar-
digd door werkwijze

Vordering inzake 
namaak

Octrooi

Art. XI.60.
  § 1. Wordt beschouwd als namaak waarvoor de dader verantwoordelijk geacht wordt, elke schen-
ding van de in het artikel XI.29 omschreven rechten van de octrooihouder.
  Indien een octrooi betrekking heeft op een werkwijze tot vervaardiging van een nieuw voortbreng-
sel, wordt zulk een voortbrengsel dat door een ander dan de octrooihouder is vervaardigd, behou-
dens tegenbewijs, geacht met toepassing van de geoctrooieerde werkwijze te zijn vervaardigd. Bij 
het leveren van het tegenbewijs wordt rekening gehouden met het gerechtvaardigd belang dat de 
verweerder heeft bij de bescherming van zijn fabricage- en bedrijfsgeheimen. 
  § 2. De houder of de vruchtgebruiker van een octrooi kan een vordering inzake namaak instellen.
  Nochtans mag de houder van een gedwongen licentie toegekend bij toepassing van artikel XI.37, 
§ 1, 1°, een vordering inzake namaak instellen indien, na in gebreke gesteld te zijn de houder of de 
vruchtgebruiker van het octrooi dergelijke vordering niet instelt.
  Behoudens andersluidende bepaling in de licentieovereenkomst, is de bepaling van het voor-
gaande lid eveneens toepasselijk op de houder van een exclusieve licentie.
  Iedere licentiehouder mag tussenbeide komen in een vordering inzake namaak ingediend door 
de houder of de vruchtgebruiker van het octrooi teneinde vergoed te worden voor de door hemzelf 
geleden schade.
  § 3. De vordering inzake namaak kan maar ingesteld worden vanaf de dag dat het octrooi ter in-
zage gelegd is van het publiek en alleen voor handelingen van inbreuk begaan sedert deze datum.

Verjaring
Art. XI.61. 

  De vordering wegens inbreuk verjaart na vijf jaar te rekenen vanaf de dag waarop de inbreuk werd 
gepleegd.

HOOFDSTUK 3. - Vertegenwoordiging voor de Dienst.

Geen verplichte  
vertegenwoordiging

Art. XI.62.
  § 1. Onder voorbehoud van de in § 2, en de in § 3, eerste lid, voorziene bepalingen is niemand 
ertoe verplicht zich, inzake uitvindingsoctrooien, voor de Dienst te doen vertegenwoordigen.
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Erkende gemachtigde
Art. 5 en 7 KB

Uitzondering  
aanvrager buiten EU

Jaartaksen

Advocaat

Bekende gemachtigde

Werknemer

Gemeenschappelijke 
vertegenwoordiging
Art. 6 KB

  § 2. De natuurlijke personen en de rechtspersonen die inzake uitvindingsoctrooien voor de Dienst 
door de tussenkomst van een derde wensen op te treden, moeten een beroep doen op een erken-
de gemachtigde.
  § 3. De natuurlijke personen en de rechtspersonen die woonplaats noch werkelijke vestiging in 
een lidstaat van de Europese Unie hebben, moeten, om voor de Dienst inzake uitvindingsoctrooi-
en op te treden, vertegenwoordigd worden door een erkende gemachtigde en via zijn tussenkomst 
optreden.
  De natuurlijke en rechtspersonen bedoeld in het eerste lid, mogen zelf optreden voor de Dienst 
voor de volgende procedures:
  1° het indienen van een aanvraag ten behoeve van de toekenning van een datum van indiening;
  2° het betalen van een taks;
  3° het indienen van een afschrift van een eerdere aanvraag;
  4° de afgifte van een bewijs van ontvangst of een kennisgeving door de Dienst ten aanzien van 
een procedure als bedoeld onder 1°, 2° en 3°.
  § 4. Jaartaksen kunnen door iedereen worden betaald.
  § 5. Elke advocaat die ingeschreven is op de tableau van de Orde of op de lijst van stagiairs, elke 
advocaat en elke octrooigemachtigde die de nationaliteit heeft van een Lidstaat van de Europese 
Unie en die bevoegd is dit beroep uit te oefenen in een van haar lidstaten, evenals elke advocaat 
die krachtens een wet of internationale overeenkomst gemachtigd is in België dit beroep uit te 
oefenen, kan in dezelfde hoedanigheid als een erkend gemachtigde optreden bij de Dienst.
  De Koning neemt de maatregelen die, inzake de vrije dienstverrichting van een gemachtigde voor 
de Dienst, nodig zijn voor de uitvoering van de verplichtingen die voortvloeien uit het Verdrag 
betreffende de Europese Unie of uit de bepalingen uitgevaardigd krachtens dit Verdrag. 
  § 6. De natuurlijke en rechtspersonen die hun woonplaats of een werkelijke vestiging in een 
lidstaat van de Europese Unie hebben, kunnen inzake uitvindingsoctrooien, voor de Dienst door 
tussenkomst van één van hun werknemers optreden; deze moet over een volmacht beschikken, 
doch behoeft geen erkend gemachtigde te zijn. De Koning kan bepalen of en onder welke voor-
waarden de werknemer van een bij deze paragraaf voorziene rechtspersoon ook nog voor andere 
rechtspersonen kan optreden die in een Lidstaat van de Europese Unie een werkelijke vestiging 
hebben en die economische banden hebben met die bedoelde rechtspersoon.
  § 7. Bijzondere bepalingen betreffende gemeenschappelijke vertegenwoordiging van gezamenlijk 
optredende partijen kunnen door de Koning vastgesteld worden.
  § 8. Voor de toepassing van dit hoofdstuk, is de proceduretaal en de taal voor de correspondentie 
aan de Dienst, de taal die door de octrooiaanvrager of de octrooihouder op basis van de op 18 juli 
1966 gecoördineerde wetten op het gebruik van talen in bestuurszaken dient gebruikt te worden.

Vertegenwoordiging 
indiening Europese 
aanvraag bij DIE

Art. XI.63. 
  Onverminderd de bepalingen van de wet van 8 juli 1977 houdende goedkeuring van bepaalde 
internationale akten inzake uitvindingsoctrooien, zijn de bepalingen van dit hoofdstuk ook van 
toepassing op de depots van de octrooiaanvragen ingediend overeenkomstig deze internationale 
akten evenals op alle andere handelingen die verband houden met deze aanvragen of met de oc-
trooien die op deze aanvragen zijn verleend.

Kennisgeving

Art. 27ter KB
3 maanden

Sanctie

Art. XI.64.
  § 1. Wanneer aan een of meer door de artikelen XI.62 en XI.63 gestelde vereisten niet wordt vol-
daan, geeft de Dienst de persoon die de handeling heeft gesteld, hiervan kennis, waarbij hem de 
gelegenheid wordt geboden binnen de door de Koning vastgestelde termijn alsnog aan dergelijke 
vereisten te voldoen en commentaar te leveren.
  § 2. Wanneer niet wordt voldaan aan een of meer van de door de artikelen XI.62 en XI.63 gestelde 
vereisten binnen de door de Koning vastgestelde termijn overeenkomstig § 1, is de verrichte han-
deling van rechtswege nietig.
  § 3. De onverschuldigd betaalde taksen worden terugbetaald.

Register van erkende 
gemachtigden

KB Register

Art. XI.65. 
  Bij de Dienst wordt een register ingesteld waarin de erkende gemachtigden ingeschreven zijn 
welke, in de materies bedoeld in de artikelen XI.62 en XI.63, de vertegenwoordiging van natuurlijke 
of rechtspersonen voor de Dienst verzekeren.
  De Koning bepaalt de vermeldingen die in het register voor erkende gemachtigden moeten wor-
den opgenomen alsmede de voorwaarden waarin dit wordt bijgehouden.

Voorwaarden inschrij-
ving in Register van 
erkende 
gemachtigden

Art. XI.66.
  § 1. Alleen natuurlijke personen kunnen ingeschreven worden in het register van erkende gemach-
tigden. Ze moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:
  1° onderdaan van een Lidstaat van de Europese Gemeenschappen zijn en gedomicilieerd zijn in 
een dergelijke Staat;
  2° niet het voorwerp uitmaken van een rechterlijke beschermingsmaatregel, bedoeld in artikel 
492/1 van het Burgerlijk Wetboek;
  3° niet in staat van ontzetting zijn als bedoeld in artikelen 31 tot 34 van het Strafwetboek; geen 
veroordeling in België of in het buitenland hebben opgelopen voor één van de misdrijven vermeld 
in het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 waarbij aan bepaalde veroordeelden en aan 
de gefailleerden verbod wordt opgelegd bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te 
oefenen en waarbij aan de ondernemingsrechtbanken de bevoegdheid wordt toegekend dergelijk 
verbod uit te spreken;
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Art. 19 KB Commissie

Art. 11-18, en  
19bis-quater KB  
Commissie

  4° in het bezit zijn van een Belgisch universitair diploma of Belgisch diploma van hoger onderwijs 
van het lange type, uitgereikt na minstens vier studiejaren, met betrekking tot een wetenschappe-
lijke, technische of juridische discipline.
  De in het buitenland na minstens vier studiejaren uitgereikte diploma’s in dezelfde disciplines 
worden aanvaard mits hun gelijkwaardigheid vooraf door de bevoegde Belgische overheden werd 
erkend;
  5° een activiteit in verband met uitvindingsoctrooien hebben uitgeoefend waarvan de Koning de 
duur en de nadere regelen vaststelt;
  6° geslaagd zijn voor een examen over de industriële eigendom en hoofdzakelijk over de uitvin-
dingsoctrooien, af te leggen voor de in artikel XI.67 bedoelde commissie ten laatste twee jaar na 
de stopzetting van de activiteit bedoeld in 5° van deze paragraaf.
  § 2. Aan de woonplaats- en nationaliteitsvereiste dient niet te worden voldaan door de persoon 
die daarvan is vrijgesteld, hetzij op grond van een internationaal verdrag, hetzij op grond van een 
internationaal verdrag, hetzij op grond van een afwijking door de Koning uit hoofde van wederke-
righeid toegestaan.
  § 3. De Koning neemt de maatregelen die, inzake toegang tot het beroep van erkende gemachtig-
de en uitoefening van deze beroepsactiviteit, nodig zijn voor de uitvoering van de verplichtingen 
die voortvloeien uit het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap of 
uit de bepalingen uitgevaardigd krachtens dit Verdrag en die betrekking hebben op de vereisten 
inzake diploma’s, getuigschriften en andere titels.

Commissie erkenning
KB Commissie 

Art. XI.67. 
  Bij de FOD Economie wordt een Commissie ingesteld tot erkenning van de gemachtigden die 
toegelaten worden tot de vertegenwoordiging van natuurlijke en rechtspersonen voor de Dienst in 
de materies vermeld in artikel XI.62.
  De Commissie heeft tot opdracht:
  1° na te gaan of de personen die in het register van erkende gemachtigden wensen te worden 
ingeschreven voldoen aan de voorwaarden bepaald in artikel XI.66,§ 1, 1° tot en met 5°;
  2° het in artikel XI.66, § 1, 6°, bedoelde examen af te nemen;
  3° de minister van advies te dienen over de door hem te nemen beslissingen tot inschrijving en 
doorhaling in het register van erkende gemachtigden.

Nederlandstalige en 
Franstalige afdeling
Art. 2-5 KB Commissie

Art. XI.68. 
  De Commissie bestaat uit twee afdelingen. De ene behandelt de zaken in de Nederlandse taal, 
de andere de zaken in de Franse taal.
  De Koning bepaalt de samenstelling en de werkwijze van de Commissie. Hij bepaalt de voor-
waarden voor het bij artikel XI.66, § 1, 6°, bedoelde examen. Een lid van de Franse afdeling moet 
woonachtig zijn in het Duitssprekende taalgebied en een voldoende kennis van het Duits bezitten.
  De nodige kredieten worden ingeschreven op de begroting van de FOD Economie.

Aanvraag tot  
inschrijving
Art. 10 KB  
Commissie

Art. XI.69. 
  De aanvraag tot inschrijving in het register van erkende gemachtigden wordt aan de minister ge-
richt. Deze geeft ze voor advies door aan de Commissie. Het advies wordt samen met het dossier 
aan de minister overhandigd.
  Indien de aanvrager de gestelde voorwaarden vervult, doet de minister hem in het register van 
erkende gemachtigden inschrijven binnen de maand na de ontvangst van het advies. Indien de 
aanvrager de voorwaarden niet vervult, verwerpt de minister de aanvraag binnen dezelfde termijn. 
In beide gevallen wordt de betrokkene hiervan onverwijld op de hoogte gesteld.
  De beslissing waarbij de minister van het advies van de Commissie afwijkt en deze waarbij hij de 
aanvraag verwerpt moeten met redenen worden omkleed.

Grootvaders
Art. XI.70.

  De persoon die in het register van erkende gemachtigden werd ingeschreven met toepassing van 
artikel 64 van de wet van 1984 op de Belgische uitvoeringsoctrooien, behoudt het voordeel van 
zijn inschrijving.
  De in het eerste lid bedoelde ingeschreven personen kunnen worden doorgehaald met toepas-
sing van de artikelen XI.71 en XI.72.

Doorhaling
Art. XI.71. 

  Elke in het register van erkende gemachtigden ingeschreven persoon kan de minister verzoeken 
om zijn naam in dit register door te halen.

Doorhaling register
Art. XI.72. 

  In het register van erkende gemachtigden wordt doorgehaald de naam van de persoon:
  1° die overleden is of zich in staat van onbekwaamheid bevindt zoals bedoeld bij artikel XI.75;
  2° die, ingeschreven in het register van erkende gemachtigden bij toepassing van artikel XI.69, de 
bij de artikel XI.66, § 1, 1° en 2° vastgestelde voorwaarden niet meer vervult of zich niet meer kan 
beroepen op bepalingen van het internationaal verdrag of op het bestaan van de wederkerigheid 
als bedoeld in paragraaf 2 van dit artikel;
  3° die, ingeschreven in het register van erkende gemachtigden bij toepassing van artikel XI.70, 
niet meer woonachtig is in België of in een lidstaat van de Europese Unie of het voorwerp uitmaakt 
van een rechterlijke beschermingsmaatregel, bedoeld in artikel 492/1 van het Burgerlijk Wetboek;
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  4° die, ingeschreven in het register van erkende gemachtigden bij toepassing van artikel XI.70, 
ambtshalve werd doorgehaald in de lijst van de erkende gemachtigden bij het Europees Octrooi-
bureau wegens één van de vermelde redenen in regel 154, § 2, letter a) tot en met c), van het 
uitvoeringsreglement bij het Europees Octrooiverdrag of omdat hij het voorwerp is geweest van 
een tuchtmaatregel welke in uitvoering van artikel 134bis, § 1, letter c) van voornoemd verdrag 
werd getroffen;
  5° die, bij zijn aanvraag tot inschrijving of bij een aanvraag tot wijziging van zijn inschrijving op-
zettelijk documenten heeft voorgelegd of verklaringen heeft afgelegd waarvan de inhoud niet met 
de werkelijkheid overeenstemde;
  6° die een veroordeling heeft opgelopen of het voorwerp is geweest van een maatregel tot ontzet-
ting, als bedoeld in artikel XI.66, § 1, 3°;
  7° die zich schuldig gemaakt heeft aan een zware tekortkoming in de uitoefening van zijn werk-
zaamheden van vertegenwoordiging in zaken van uitvindingsoctrooien voor de Dienst.
  De duur van doorhaling bij toepassing van punten 5° tot en met 7° van dit artikel moet minstens 
één jaar bedragen.

Inschrijving na  
doorhaling

  Art. XI.73. 
  De erkende gemachtigde, wiens inschrijving is doorgehaald, wordt op zijn verzoek opnieuw in-
geschreven in het register van de erkende gemachtigden, wanneer de redenen voor de doorhaling 
niet meer bestaan, wanneer de in artikel XI.72, 4° bedoelde tuchtmaatregel geen gevolgen meer 
sorteert of wanneer de termijn van de met toepassing van artikel XI.72, 5° tot en met 7°, genomen 
maatregel tot doorhaling verstreken is.

Advies commissie 
inschrijving na door-
haling
Art. 21 KB Commissie

Art. XI.74. 
  In de bij artikel XI.72 bepaalde gevallen, dat van overlijden uitgezonderd, of wanneer op grond 
van artikel XI.73 om een nieuwe inschrijving wordt verzocht, wint de minister vooraf advies in van 
de erkenningscommissie.
  Deze stelt de belanghebbende bij een aangetekende zending en, minstens twintig dagen vooraf, 
in kennis van de vergadering waarop de zaak zal worden behandeld. De belanghebbende kan zich 
laten bijstaan of laten vertegenwoordigen door een advokaat of door een erkend gemachtigde.
  Het advies wordt samen met het dossier aan de minister doorgezonden.
  De beslissingen tot doorhaling en tot weigering van een nieuwe inschrijving alsmede die waarbij 
de minister van het advies van de Commissie afwijkt dienen met redenen te worden omkleed.
  De minister brengt zijn beslissing tot doorhaling, nieuwe inschrijving of weigering van zulke in-
schrijving onverwijld ter kennis van de betrokkene. Hij gaat over tot de doorhaling of tot de nieuwe 
inschrijving, naargelang van het geval, binnen de maand na de ontvangst van het advies.

Opvolging bij  
overlijden  
gemachtigde

Art. XI.75. 
  Wanneer een erkend gemachtigde overlijdt of in de onmogelijkheid verkeert zijn vertegenwoordi-
gingsactiviteit uit te oefenen, kunnen de hem bij de dienst toevertrouwde opdrachten gedurende 
zes maanden verder worden uitgevoerd door een ander erkende gemachtigde zonder dat deze zijn 
mandaat dient te bewijzen.

Register erkende 
gemachtigden

Art. XI.76. 
  Het register van de erkende gemachtigden berust bij de Dienst waar elke belanghebbende er 
inzage van kan nemen. Het register is eveneens beschikbaar op de door de Koning aangewezen 
website.

Herstel

Art. 27bis, § 1 KB
Eerste van 2 maan-
den na oorzaak en 
12 maanden na  
termijn

Art. 27bis, § 2 KB
2 maanden vanaf 
indiening verzoek

Art. 27bis, § 4 KB
2 maanden

Art. XI.77.
  § 1. Wanneer een aanvrager of een houder van een octrooi een termijn voor een handeling in 
een procedure voor de Dienst niet in acht heeft genomen, en dit verzuim het verlies van rechten 
ten aanzien van een aanvraag of octrooi tot rechtstreeks gevolg heeft, worden de rechten van de 
aanvrager of de houder ten aanzien van de desbetreffende aanvraag of het desbetreffende octrooi 
door de Dienst hersteld indien:
  1° een verzoek daartoe bij de Dienst wordt gedaan overeenkomstig de door de Koning gestelde 
voorwaarden en binnen de door de Koning bepaalde termijn;
  2° de niet-gestelde handeling moet worden verricht binnen de in 1° vermelde termijn voor de 
indiening van het verzoek;
  3° in het verzoekschrift de redenen worden vermeld waarom de vastgestelde termijn niet in acht 
is genomen;
  4° de Dienst vaststelt dat het verzuim de termijn in acht te nemen is ontstaan ondanks dat in het 
onderhavige geval de nodige zorg is betracht.
  Het verzoek tot herstel wordt in het register ingeschreven.
  Een verklaring of andere bewijzen ter ondersteuning van de onder 3° bedoelde redenen worden 
bij de Dienst ingediend binnen een door de Koning bepaalde termijn.
  Het verzoekschrift zal pas behandeld worden nadat de voorgeschreven taksen met betrekking tot 
dit verzoek zijn betaald.
  § 2. Een verzoekschrift uit hoofde van § 1 kan niet geheel of ten dele worden geweigerd zonder 
dat de verzoekende partij in de gelegenheid wordt gesteld binnen een door de Koning bepaalde 
termijn commentaar te leveren op de voorgenomen weigering.
  Wanneer gevolg wordt gegeven aan het verzoek tot herstel, worden de juridische gevolgen van het 
verzuim de termijn in acht te nemen, geacht zich niet te hebben voorgedaan.
  De beslissing tot herstel of tot weigering wordt in het register ingeschreven.
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Gebruiker te goeder 
trouw

Verbetering recht op 
voorrang
Art. 27bis, § 3 KB
Regularisatie aanvraag
Regularisatie vertegen-
woordiging

  Wanneer gevolg wordt gegeven aan het verzoek tot herstel, onverminderd paragraaf 1, 2°, moet in 
geval van verval ingevolge het verzuim de termijn bedoeld in artikel XI.48, in acht te nemen, elke 
jaartaks die, in de loop van de periode beginnend op de datum waarop het verlies van het recht 
zich voordoet en gaande tot en met de datum waarop de beslissing tot het herstel wordt inge-
schreven in het register, zou vervallen zijn, worden gekweten binnen een termijn van vier maanden 
te rekenen vanaf deze laatste datum.
  § 3. Degene die, tussen het moment waarop de rechten, als bepaald in artikel XI.48, § 2, vervallen 
en dat waarop het herstel van deze rechten uitwerking heeft overeenkomstig § 2 van dit artikel, in 
België te goeder trouw gebruik heeft gemaakt van de uitvinding die het voorwerp uitmaakt van het 
octrooi of daartoe de nodige maatregelen heeft getroffen, mag deze uitvinding blijven gebruiken 
tot nut van zijn eigen onderneming. Het recht erkend door deze paragraaf mag slechts overgedra-
gen worden met de onderneming waaraan het verbonden is. Voorbehoud wordt gemaakt voor de 
toepassing van de wet van 10 januari 1955.
  Het voorgaande lid is ook van toepassing wanneer de bescherming voorzien in artikel XI.35, § 1, 
opnieuw uitwerking heeft ten gevolge van het herstel van de octrooiaanvraag.
§ 4. Een verzoek tot herstel in de rechten als bedoeld in § 1 is niet ontvankelijk voor:
  1° de termijnen bedoeld in § 1 en in § 2, vierde lid;
  2° de termijnen bedoeld in XI.20, §§ 8 tot 10.
  De Koning bepaalt in voorkomend geval andere termijnen dan deze vermeld in het vorige lid, 
voor dewelke een verzoek tot herstel niet ontvankelijk is.

HOOFDSTUK 4. - Diverse bepalingen.

KB Taksen

KB DIE

Art. 12 KB Taksen

Art. 13 KB Taksen

Art. XI.78.
  De Koning bepaalt het bedrag, de termijn en de wijze van betaling der taksen, bijkomende taksen 
en vergoedingen waarin bij of krachtens deze titel is voorzien.
  § 2. Wanneer de Dienst in zaken van octrooien bijzondere prestaties levert, kan de Koning voor-
zien in een vergoeding waarvan Hij het bedrag, de termijn en de wijze van betaling bepaalt. Het 
bedrag van de bijkomende vergoeding mag in geen geval 125 EUR te boven gaan.
  § 3. De Koning kan de taksen, bijkomende taksen en vergoedingen, die Hij aanwijst, verminderen 
voor de natuurlijke personen, onderdanen van een lidstaat, hetzij van de Europese Economische 
Ruimte, hetzij van de Wereldhandelsorganisatie, indien hun inkomsten niet de belastingvrije som 
bepaald in artikel 131 en volgende van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 overschrij-
den. In voorkomend geval worden de in vreemde munt uitgedrukte inkomsten omgezet in euro 
tegen de middenkoers van de betrokken munt.
  § 4. De Koning bepaalt de gevallen waarin onverschuldigd betaalde taksen, bijkomende taksen en 
vergoedingen geheel of gedeeltelijk terugbetaalbaar zijn.

KB Taksen
Art. XI.79. 

  De betaling der taksen en vergoedingen, voorzien bij deze wet of tot de inning waartoe deze wet 
machtiging verleent, wordt als geldig beschouwd indien ze werd verricht met de inachtneming van 
het op de betalingsdag van kracht zijnde bedrag.
  Behoudens in deze titel of in haar uitvoeringsbesluiten strijdige bepalingen worden de geïnde 
taksen en vergoedingen niet teruggestort.

Origineel document 
overdracht/beslag

Art. XI.80. 
  Behalve wanneer anders bepaald, kan de Dienst, wanneer in het kader van artikel XI.50, § 3, eerste 
lid, of artikel XI.53, tweede lid, een kopie van een origineel document of een uitreksel ervan wordt 
gevraagd, in geval van gegronde twijfel over de waarachtigheid van de voorgelegde of opgestuurde 
kopie van het origineel document, of het uittreksel ervan, de uitgever van het origineel document 
rechtstreeks ondervragen.
  Indien de voormelde bevraging van de uitgever van het origineel document een onevenredig 
zware last meebrengt voor de Dienst of voor de uitgever van het origineel document, of wanneer 
een rechtstreeks contact met de uitgever van het origineel document moeilijk blijkt, kan de Dienst 
de betrokken persoon, bij een aangetekende zending met ontvangstbewijs, om het voorleggen van 
het origineel document verzoeken. In de aangetekende zending wordt de reden voor het verzoek 
tot het voorleggen van het origineel document uiteengezet. Zolang het gevraagde originele docu-
ment niet voorgelegd wordt, is de procedure waarin het voorleggen van het originele document 
kadert geschorst.

Art. 2bis KB
Art. XI.81.

  De Koning bepaalt de modaliteiten volgens dewelke de burgers en de ondernemingen via elek-
tronische weg met de Dienst kunnen communiceren, en documenten en handelingen in elektroni-
sche vorm kunnen doorsturen aan de Dienst.

HOOFDSTUK 5. - Europese octrooien.

Europese aanvraag
EOB

Art. XI.82. 
  § 1. Onverminderd de toepassing van § 2 wordt de octrooiaanvraag, verricht volgens de bepalin-
gen van het Europees Octrooiverdrag, ingediend bij het Europees Octrooibureau.
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Geheime aanvraag
Dienst

Voorlopige  
bescherming

Conclusies in officiële 
taal

  § 2. De octrooiaanvraag verricht volgens de bepalingen van het Europees Octrooiverdrag, door 
personen die de Belgische nationaliteit bezitten of hun woonplaats of hun zetel in België hebben 
en die de verdediging van het grondgebied of de veiligheid van de Staat kan aanbelangen moet 
bij de Dienst worden ingediend. De bepalingen van de wet van 10 januari 1955 betreffende de be-
kendmaking en de toepassing der uitvindingen en fabrieksgeheimen welke de verdediging van het 
grondgebied of de veiligheid van de Staat aanbelangen zijn hierop van toepassing.
  § 3. De Europese octrooiaanvraag verleent niet de in het artikel 64 van het Europees Octrooiver-
drag 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.

Europees octrooi  
zonder eenheids-
werking

Register

Taksen

Verzoek eenheids-
werking verworpen

Art. XI.83.
  § 1. Het Europees octrooi zonder eenheidswerking, zoals verleend naar aanleiding van een aan-
vraag waarin België wordt aangewezen, of zoals in stand gehouden in gewijzigde of beperkte vorm 
door het Europees Octrooibureau, verleent aan de houder ervan, onafhankelijk van de officiële taal 
van het Europees Octrooibureau waarin het octrooi wordt verleend, en in voorkomend geval in 
stand gehouden, dezelfde rechten als die welke een Belgisch octrooi hem zou verlenen, te rekenen 
vanaf de datum waarop de vermelding van de verlening van het octrooi in het Europees Octrooi-
blad gepubliceerd wordt, of, in voorkomend geval, van de beslissing aangaande het behoud van 
het octrooi in de gewijzigde of beperkte vorm.
  § 2. De Dienst voor de Intellectuele Eigendom houdt een register van alle Europese octrooien 
zonder eenheidswerking bedoeld in paragraaf 1 die gevolgen hebben op het nationaal grondge-
bied. De Dienst stelt de tekst van het octrooi in de officiële taal van het Europees Octrooibureau 
waarin het octrooi werd verleend en, in voorkomend geval, in stand gehouden ter beschikking van 
het publiek.
  § 3. De Dienst voor de Intellectuele Eigendom ontvangt de nationale taksen voor de instandhou-
ding van het Europees octrooi zonder eenheidswerking voor de jaren die volgen op het jaar waarin 
de publicatie heeft plaatsgehad van de vermelding van de verlening van het octrooi.
  § 4. De bepalingen van de Overeenkomst betreffende het eengemaakt octrooirecht zijn van toe-
passing op de Europese octrooien zonder eenheidswerking die op het Belgische grondgebied als 
een nationaal octrooi van kracht zijn geworden, onder voorbehoud van de toepassing van artikel 
83 (1) tot (3) en (5) van deze Overeenkomst.
  § 5. Wanneer de eenheidswerking van een Europees octrooi is geregistreerd krachtens de Ver-
ordening (EU) 1257/2012, wordt dit Europees octrooi geacht niet als een nationaal octrooi van 
kracht te zijn geworden op de datum van de publicatie van de vermelding van de verlening in het 
Europees Octrooiblad.

Art. XI.83/1
  § 1. Als het verzoek om eenheidswerking van een Europees octrooi als bedoeld in artikel 9, § 1, 
g), van Verordening 1257/2012 werd verworpen en de betalingstermijn van de eerste jaartaks ver-
schuldigd na de publicatie van de vermelding van de verlening van het Europese octrooi waarin 
België wordt aangewezen, berekend volgens artikel XI.48, verstreken is, dan beschikt de houder 
van het octrooi over een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de kennisgeving van de be-
slissing van de weigering van het verzoek om eenheidswerking, desgevallend door het Europees 
Octrooibureau of door het Eengemaakt octrooigerecht, om via verzoekschrift de heropening van 
de betalingstermijn te vragen voor de jaartaksen verschuldigd bij toepassing van artikel XI.48 
sinds de publicatie van de vermelding van de verlening van het Europese octrooi in het Europese 
Octrooiblad.
  In het verzoekschrift wordt aangegeven:
  1° dat het verzoek om eenheidswerking bedoeld in het eerste lid werd ingediend binnen de 
termijn voorzien in regel 6(1) van de uitvoeringsverordening betreffende de Verordening (EU) nr. 
1257/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2012 tot het uitvoering geven 
aan nauwere samenwerking op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibescherming en 
betreffende de Verordening (EU) nr. 1260/2012 van de Raad van 17 december 2012 tot het uitvoe-
ring geven aan nauwere samenwerking op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibe-
scherming met betrekking tot de toepasselijke vertaalregelingen, en niet werd ingetrokken door 
de Europese octrooihouder;
  2° dat dit verzoek om eenheidswerking werd geweigerd;
  3° dat een heropening van de betalingstermijn van de verschuldigde jaartaks(en) wordt gevraagd.
  De Koning kan de verwijzing naar de in 1° bedoelde verordening wijzigen.
  Ter staving van zijn verzoek tot heropening van de betalingstermijn, deelt de houder van het 
octrooi aan de Dienst een kopie mee van de beslissing van weigering bedoeld in het tweede lid.
  Indien het verzoek tot heropening van de betalingstermijn niet beantwoordt aan de voorwaarden 
gesteld in deze paragraaf, geeft de Dienst de verzoeker daarvan kennis, en stelt hem daarbij in de gele-
genheid zijn verzoek te regulariseren binnen een maand vanaf de kennisgeving door de Dienst. Bij het 
verstrijken van die termijn wordt het niet-geregulariseerde verzoek geacht te zijn ingetrokken. De Ko-
ning kan de termijn bedoeld in dit lid aanpassen zonder dat deze langer mag zijn dan twee maanden. 
  De verzoeker kan zijn verzoek tot heropening van de betalingstermijn intrekken, zolang de Dienst 
hierover nog geen uitspraak heeft gedaan.
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Heropening  
betalingstermijn

Voorgebruik

Vertaling in taal  
gerechtelijke  
procedure

Taaltechnologische 
diensten

Geen dubbele
octrooiering

Omzetting Europese 
aanvraag in nationale 
aanvraag

Samenwerking EOB

  § 2. Indien de voorwaarden bedoeld in paragraaf 1 vervuld zijn, kent de Dienst de herope-
ning toe van de betalingstermijn van de jaartaksen die op grond van artikel XI.48 vervallen 
zouden zijn sinds de publicatie van de vermelding van de verlening van het Europese octrooi 
in het Europese Octrooiblad, en tot de datum van beslissing van de Dienst, bedoeld in dit lid. 
  Wanneer gevolg wordt gegeven aan het verzoek bedoeld in paragraaf 1, geeft de Dienst aan de 
verzoeker kennis van de heropening van de betalingstermijn van de jaartaksen bedoeld in het voor-
gaande lid. De verzoeker beschikt over een maand, te rekenen vanaf de datum van de beslissing 
van de Dienst, om de verschuldigde jaartaks(en) te betalen.
  § 3. Wanneer gevolg wordt gegeven aan het verzoek tot heropening van de betalingstermijn en de 
verschuldigde jaartaksen sinds de publicatie van de vermelding van de verlening van het Europese 
octrooi in het Europese Octrooiblad betaald worden binnen de in paragraaf 2 bepaalde termijn van 
een maand, worden de juridische gevolgen van het niet betalen van de eerste in België verschul-
digde jaartaks overeenkomstig artikel XI.48, geacht zich niet te hebben voorgedaan.
  De beslissing tot heropening van de betalingstermijnen wordt in het register ingeschreven.
  § 4. Degene die, tussen het moment waarop de rechten vervallen, zoals bepaald in artikel XI.48, 
§ 2, en dat waarop het herstel van deze rechten uitwerking heeft overeenkomstig paragraaf 2, in 
België te goeder trouw gebruik heeft gemaakt van de uitvinding die het voorwerp uitmaakt van het 
octrooi of daartoe de nodige maatregelen heeft getroffen, mag deze uitvinding blijven gebruiken 
tot nut van zijn eigen onderneming. Het recht erkend door deze paragraaf mag slechts overgedra-
gen worden met de onderneming waaraan het verbonden is.

Art. XI.84.
  De bepalingen van de artikelen XI.82 en XI.83 doen geen afbreuk aan het recht van de nationale 
rechtbanken om een volledige vertaling te eisen van de aanvraag of van het verleend octrooi in de 
taal van de gerechtelijke procedure.

Art. XI.85. 
  De Dienst stelt taaltechnologische diensten die de automatische vertaling van octrooi-informatie 
mogelijk maken, ter beschikking via een door de Koning aangeduide website waar de Europese 
octrooiaanvragen en de verleende Europese octrooien onder gelijke voorwaarden kunnen worden 
geraadpleegd in alle nationale talen.
  De Koning kan de nadere regels en de voorwaarden van terbeschikkingstelling van de bedoelde 
taaltechnologische diensten verder uitwerken.

Art. XI.86.
  § 1. Voor zover een Belgisch octrooi betrekking heeft op een uitvinding waarvoor een Europees 
octrooi is verleend aan dezelfde uitvinder of aan zijn rechtverkrijgende met dezelfde aanvraagda-
tum of, indien voorrang is ingeroepen, met dezelfde voorrangsdatum, heeft het Belgisch octrooi 
voor zover het dezelfde uitvinding als het Europees octrooi beschermt geen rechtsgevolgen meer 
vanaf hetzij de datum waarop de voor het instellen van oppositie tegen het Europees octrooi 
vastgestelde termijn is verstreken zonder dat oppositie is ingesteld hetzij de datum waarop de 
oppositieprocedure is afgesloten waarbij het Europees octrooi is in stand gehouden.
  Het beëindigen of de nietigverklaring van het Europees octrooi op een later tijdstip laat de bepa-
lingen van dit artikel onverlet.
  § 2. De ondernemingsrechtbank van Brussel stelt vast dat het Belgisch octrooi opgehouden heeft 
geheel of gedeeltelijk rechtsgevolgen te hebben in de voorwaarden bepaald in paragraaf 1.
  § 3. Wanneer het arrest of het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan dan wordt de vaststelling 
ingeschreven in het register en ter kennis van het publiek gebracht.

Art. XI.87. 
  De houder van een Europese octrooiaanvraag kan vragen in de gevallen bedoeld in artikel 135, 
§ 1, onder a, van het Europees Octrooiverdrag de nationale verleningsprocedure voor een Belgisch 
uitvindingsoctrooi te beginnen. Deze aanvraag zal afgewezen worden indien er niet binnen een 
termijn van drie maanden na ontvangst door de Dienst, van de aanvraag tot omzetting aan de 
volgende voorwaarden is voldaan:
  a) de betaling van de nationale indieningstaks;
  b) de indiening van de tekst van de aanvraag in één van de nationale talen indien de Europese 
octrooiaanvraag niet gesteld is in één van deze talen.
  Het verslag van nieuwheidsonderzoek kan, indien het is opgesteld door het Europees Octrooibu-
reau gebruikt worden in de verleningsprocedure.

Art. XI.88.
  De Koning wijst de nationale autoriteiten aan tot wie het Europees bureau zich kan wenden voor 
administratieve en gerechtelijke samenwerking in toepassing van artikel 131 van het Europees 
Octrooiverdrag.

Technisch advies EOB
Art. XI.89.

  Het verzoek om een technisch advies bedoeld in artikel 25 van het Europees Octrooiverdrag mag 
rechtstreeks aan het Europees Octrooibureau gestuurd worden.
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HOOFDSTUK 6. -  Internationale aanvragen.

Europees Octrooi-
bureau ontvangend 
bureau voor  
internationale  
aanvragen

Art. XI.91.
  § 1. Onverminderd de toepassing van de bepalingen van § 2 treedt het Europees Octrooibureau 
op als ontvangend bureau in de zin van artikel 2 (xv) van het Verdrag van 19 juni 1970 tot samen-
werking inzake octrooien, goedgekeurd bij de wet van 8 juli 1977. De instantie belast met het 
internationaal nieuwheidsonderzoek en desgevallend, de instantie belast met de internationale 
voorlopige beoordeling worden door de Koning aangewezen.
  § 2. De internationale aanvraag bedoeld in artikel 2 VII van het Verdrag tot samenwerking inzake 
octrooien die de verdediging van het grondgebied of de veiligheid van de Staat kan aanbelangen 
moet bij de Dienst worden ingediend. De bepalingen van de wet van 10 januari 1955 betreffende de 
bekendmaking en de toepassing der uitvindingen en fabrieksgeheimen welke de verdediging van 
het grondgebied of de veiligheid van de Staat aanbelangen zijn hierop van toepassing.
  § 3. Iedere aanwijzing of, desgevallend, iedere keuze van België in een internationale aanvraag 
wordt aanzien als de aanduiding dat de aanvrager een Europees octrooi wenst te verkrijgen over-
eenkomstig het Europees Octrooiverdrag.

Titel 2. -  Aanvullende beschermingscertificaten

HOOFDSTUK 1. -  Verlening en verlenging van de duur van het certificaat.

Aanvraag ABC en 
verlenging ABC
Dienst
Verzoek verlenging

Taks
1 maand na indiening

Voorwaarden  
indieningsdatum

Kennisgeving gebre-
ken

Gewijzigde indienings-
datum

Mededeling  
indieningsdatum

Art. XI.92. 
  § 1. De aanvraag van een aanvullende beschermingscertificaat, hierna “certificaat” genoemd, en 
de aanvraag voor verlenging van de duur worden bij de Dienst ingediend.
  § 2. De aanvraag van een certificaat en de aanvraag voor verlenging van de duur moeten voldoen 
aan de in de huidige titel en door de Koning vastgestelde voorwaarden en vormen.
  § 3. Iedere aanvraag voor een certificaat en iedere aanvraag voor verlenging van de duur ervan 
geven aanleiding tot betaling van een indieningstaks. Het bewijs van de betaling van deze taks 
moet ten laatste een maand na indiening van de aanvraag bij de Dienst toekomen.

Art. XI.93. 
  § 1. Onder voorbehoud van de bepalingen van paragrafen 2 en 3, is de datum van de indiening 
van een aanvraag voor een certificaat de datum waarop de Dienst alle volgende documenten van 
de aanvrager heeft ontvangen:
  1° een verklaring dat een certificaat wordt aangevraagd;
  2° gegevens waaruit de identiteit van de aanvrager kan worden vastgesteld en die de Dienst in 
staat stellen met hem in contact te treden;
  3° gegevens op grond waarvan het basisoctrooi kan worden bepaald.
  § 2. Wanneer de aanvraag niet voldoet aan één of meer van de in paragraaf 1 bepaalde voorwaar-
den, stelt de Dienst de aanvrager daarvan in kennis en biedt hem de gelegenheid aan om aan deze 
voorwaarden te voldoen en binnen een termijn van drie maanden opmerkingen voor te leggen.
  Wanneer geen kennisgeving is gedaan omdat de gegevens die de Dienst in staat stellen in con-
tact te treden met de aanvrager niet zijn ingediend, bedraagt de in het eerste lid bedoelde termijn 
drie maanden te rekenen vanaf de datum waarop de Dienst ten minste één van de in paragraaf 1 
bedoelde elementen voor het eerst heeft ontvangen.
  § 3. Wanneer aan één of meer van de in paragraaf 1 bepaalde voorwaarden niet wordt voldaan 
in de aanvraag zoals deze aanvankelijk werd ingediend, is de datum van indiening, onder voorbe-
houd van de in tweede lid bepaalde bepalingen, de datum waarop aan alle in paragraaf 1 bepaalde 
voorwaarden wordt voldaan.
  Wanneer aan één of meer van de voorwaarden bedoeld in het eerste lid niet binnen de door de 
Dienst vastgelegde termijn wordt voldaan, wordt de aanvraag geacht niet te zijn ingediend. Wan-
neer de aanvraag geacht wordt niet te zijn ingediend, geeft de Dienst de aanvrager, met opgaaf 
van de redenen, daarvan kennis.
  § 4. Wanneer aan alle in paragraaf 1 bedoelde voorwaarden wordt voldaan, deelt de Dienst aan de 
aanvrager de datum van indiening die aan de aanvraag wordt toegekend, mee.

Voorwaarden 
indieningsdatum 
verlenging

Kennisgeving 
gebreken

Art. XI.94. 
  § 1. Onder voorbehoud van de bepalingen van de paragrafen 2 en 3, is de datum van de indiening 
van een aanvraag voor verlenging van de duur de datum waarop de Dienst alle volgende documen-
ten van de aanvrager heeft ontvangen:
  1° een verklaring dat een verlenging van de duur wordt aangevraagd;
  2° gegevens waaruit de identiteit van de aanvrager kan worden vastgesteld en die de Dienst in 
staat stellen met hem in contact te treden;
  3° gegevens op grond waarvan het certificaat kan worden bepaald.
  § 2. Wanneer de aanvraag niet voldoet aan één of meer van de in paragraaf 1 bepaalde voorwaar-
den, stelt de Dienst de aanvrager daarvan in kennis en biedt hem de gelegenheid aan om aan deze 
voorwaarden te voldoen en binnen een termijn van drie maanden opmerkingen voor te leggen.
  Wanneer geen kennisgeving is gedaan omdat de gegevens die de Dienst in staat stellen in con-
tact te treden met de aanvrager niet zijn ingediend, bedraagt de in het eerste lid bedoelde termijn 
drie maanden te rekenen vanaf de datum waarop de Dienst ten minste één van de in paragraaf 1 
bedoelde elementen voor het eerst heeft ontvangen.
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Gegevens register

  § 3. Wanneer aan één of meer van de in paragraaf 1 bepaalde voorwaarden niet wordt voldaan 
in de aanvraag zoals deze aanvankelijk werd ingediend, is de datum van indiening, onder voorbe-
houd van de in tweede lid bepaalde bepalingen, de datum waarop aan alle in paragraaf 1 bepaalde 
voorwaarden wordt voldaan.
  Wanneer aan één of meer van de voorwaarden bedoeld in het eerste lid niet binnen de door de 
Dienst vastgelegde termijn wordt voldaan, wordt de aanvraag geacht niet te zijn ingediend. Wan-
neer de aanvraag geacht wordt niet te zijn ingediend, geeft de Dienst de aanvrager, met opgaaf 
van de redenen, daarvan kennis.
  § 4. Wanneer aan alle in paragraaf 1 bedoelde voorwaarden wordt voldaan, deelt de Dienst aan de 
aanvrager de datum van indiening die aan de aanvraag wordt toegekend, mee.

Art. XI.95. 
  Vermelding van de aanvraag van een certificaat en vermelding van de aanvraag voor verlenging 
van de duur worden in het register gepubliceerd.

Art. XI.96.
  § 1. Indien de aanvraag voor een certificaat niet voldoet aan de voorwaarden die respectievelijk, 
voor de geneesmiddelen, in artikel 8 van de verordening (EG) Nr. 469/2009 van het Europees 
Parlement en de Raad van 6 mei 2009 betreffende het aanvullende beschermingscertificaat voor 
geneesmiddelen, hierna “verordening 469/2009” benoemd, en, voor de gewasbeschermingsmid-
delen, in artikel 8 van de verordening (EG) Nr. 1610/96 van het Europees Parlement en de Raad 
van 23 juli 1996 betreffende de invoering van een aanvullend beschermingscertificaat voor gewas-
beschermingsmiddelen, hierna “verordening 1610/96” benoemd, bepaald zijn, alsook in artikel 
XI.92 van dit hoofdstuk, verzoekt de Dienst de aanvrager om de vastgestelde gebreken te herstel-
len of de indieningstaks te betalen binnen de door de Koning bepaalde termijn.
  § 2. Indien niet binnen de voorgeschreven termijn overeenkomstig het in paragraaf 1 bedoelde 
verzoek de gebreken hersteld zijn, of de indieningstaks alsnog is betaald, wordt de aanvraag ver-
worpen.
  § 3. Paragrafen 1 en 2 zijn van overeenkomstige toepassing op de aanvraag voor de verlenging 
van de duur.

Art. XI.97.
  De verlening van de certificaten vindt plaats zonder onderzoek van de in respectievelijk artikel 3, 
c en d, van de verordening 469/2009 voor de geneesmiddelen, en artikel 3, § 1, c en d, van de ver-
ordening 1610/1996 voor de gewasbeschermingsmiddelen, vastgestelde voorwaarden.
  De Dienst kan echter wel de in het eerste lid bedoelde voorwaarden onderzoeken, als hij tijdens 
het onderzoek van de certificaataanvraag kennis krijgt van informatie betreffende die voorwaar-
den, die een verwerping van de aanvraag zou kunnen rechtvaardigen.

Art. XI.98.
  Vermelding van de afgifte van het certificaat of van de verwerping van de aanvraag van een certi-
ficaat en vermelding van de aanvaarding van de verlenging van de duur of van de verwerping van 
de aanvraag voor verlenging van de duur worden in het register gepubliceerd.

Art. XI.99.
  Vermelding van het verval of van de nietigheid van het certificaat en vermelding van de intrekking 
van de verlenging van de duur worden in het register gepubliceerd door middel van volgende 
gegevens:
  1° de naam en het adres van de houder van het certificaat;
  2° het nummer van het basisoctrooi;
  3° de titel van de uitvinding.

HOOFDSTUK 2. -  Taksen en vergoedingen.

Taksen

Jaartaksen

Art. XI.100.
  De Koning bepaalt het bedrag en de modaliteiten van de betaling van de taksen, bijkomende 
taksen en vergoedingen verschuldigd voor certificaten en verlenging van de duur.

Art. XI.101.
  § 1. Met het oog op de instandhouding ervan geeft iedere aanvraag voor een certificaat of ieder 
certificaat aanleiding tot de betaling van jaartaksen. De eerste jaartaks is verschuldigd van zodra 
de wettelijke looptijd van het basisoctrooi verstreken is.
  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 aanvraag van het basisoctrooi valt. De jaartaks kan 
niet geldig worden gekweten meer dan zes maanden vóór de vervaldatum.
  § 2. Wanneer de betaling van de jaartaks niet op de vervaldag werd gekweten, kan deze taks als-
nog betaald worden vermeerderd met een toeslag, binnen een respijttermijn van zes maanden te 
rekenen vanaf de vervaldag van de jaartaks.
  § 3. Het bedrag van de jaartaks en van de toeslag wordt door de Koning vastgesteld bij een besluit 
vastgesteld na overleg in de Ministerraad.
  § 4. Indien de jaartaks niet betaald wordt binnen de respijttermijn van zes maanden voorzien in 
paragraaf 2, is de houder van de aanvraag van een certificaat of van het certificaat van rechtswege 
vervallen verklaard van zijn rechten. Het verval heeft uitwerking op de vervaldatum van de niet 
betaalde jaartaks. Het verval wordt in het register ingeschreven.
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HOOFDSTUK 3. -  Herstel.

Herstel

Termijnen uitgezon-
derd van herstel

Art. XI.102.
  § 1. Wanneer een aanvrager van een certificaat of van een verlenging van de duur of een houder 
van een certificaat een termijn voor een handeling in een procedure voor de Dienst niet in acht 
heeft genomen en dit verzuim het verlies van rechten ten aanzien van een certificaat of van de 
aanvraag van een certificaat of voor verlenging van de duur tot rechtstreeks gevolg heeft, worden 
de rechten van de aanvrager of de houder ten aanzien van het desbetreffende certificaat of de 
desbetreffende aanvraag van een certificaat of voor de verlenging van de duur door de Dienst 
hersteld indien:
  1° een verzoek daartoe bij de Dienst wordt gedaan overeenkomstig de door de Koning gestelde 
voorwaarden en binnen de door de Koning bepaalde termijn;
  2° de niet-gestelde handeling wordt verricht binnen de in 1° vermelde termijn voor de indiening 
van het verzoek;
  3° in het verzoekschrift de redenen worden vermeld waarom de vastgestelde termijn niet in acht 
is genomen;
  4° de Dienst vaststelt dat het verzuim de termijn in acht te nemen is ontstaan ondanks dat in het 
onderhavige geval de nodige zorg is betracht.
  Het verzoek tot herstel wordt in het register ingeschreven.
  Een verklaring of andere bewijzen ter ondersteuning van de onder 3° bedoelde redenen worden 
bij de Dienst ingediend binnen een door de Koning bepaalde termijn.
  Het verzoekschrift zal pas behandeld worden nadat de voorgeschreven taksen met betrekking tot 
dit verzoek zijn betaald.
  § 2. Een verzoekschrift uit hoofde van paragraaf 1 kan niet geheel of ten dele worden geweigerd 
zonder dat de verzoekende partij in de gelegenheid wordt gesteld binnen een door de Koning 
bepaalde termijn commentaar te leveren op de voorgenomen weigering.
  De beslissing tot herstel of tot weigering wordt in het register ingeschreven.
  § 3. Degene die, tussen het moment waarop de rechten, als bepaald in artikel XI.101, § 4 vervallen 
en dat waarop het herstel van deze rechten uitwerking heeft overeenkomstig paragraaf 2 van dit 
artikel, in België te goeder trouw gebruik heeft gemaakt van het product dat het voorwerp uitmaakt 
van de door het certificaat verleende bescherming of daartoe de nodige maatregelen heeft getrof-
fen, mag dit product blijven gebruiken tot nut van zijn eigen onderneming. Het recht erkend door 
deze paragraaf mag slechts overgedragen worden met de onderneming waaraan het verbonden is.

Art. XI.103.
 Een verzoek tot herstel in de rechten als bedoeld in artikel XI.102, paragraaf 1, is niet ontvankelijk 
voor:
  1° de termijnen bedoeld in artikel XI.102, paragraaf 1;
  2° de termijnen bedoeld in artikel 7.5. van de verordening 469/2009.
  De Koning bepaalt in voorkomend geval andere termijnen dan deze vermeld in het vorige lid, 
voor dewelke een verzoek tot herstel niet ontvankelijk is.

Titel 9. -  Burgerrechtelijke aspecten van de bescherming van intellectuele 
eigendomsrechten

HOOFDSTUK 1. -  Algemeenheden.
2004/48/EG Art. XI.333. 

  Deze titel voorziet in de omzetting van richtlijn 2004/48/EG van 29 april 2004 betreffende de 
handhaving van intellectuele eigendomsrechten.

HOOFDSTUK 2. -  Staking van de inbreuk en andere maatregelen.

Verbod

Verwijdering of 
vernietiging

Art. XI.334.
  § 1. Wanneer de rechter een inbreuk op een uitvindingsoctrooi, een aanvullend beschermingscer-
tificaat, een kwekersrecht, een auteursrecht, een naburig recht, het recht van een producent van 
databanken of het recht op een topografie van halfgeleiderproducten vaststelt, beveelt hij tegen-
over elke inbreukmaker de staking van deze inbreuk.
  De rechter kan eveneens een bevel tot staking uitvaardigen tegenover tussenpersonen wier dien-
sten door derden worden gebruikt om inbreuk op een in het eerste lid bepaald recht te plegen.
  § 2. Onverminderd de aan de benadeelde wegens de inbreuk verschuldigde schadevergoeding 
en zonder schadeloosstelling van welke aard ook, kan de rechter op vordering van de partij die 
een vordering inzake namaak kan instellen de terugroeping uit het handelsverkeer, de definitieve 
verwijdering uit het handelsverkeer of de vernietiging gelasten van de inbreukmakende goederen, 
alsmede, in passende gevallen, van de materialen en werktuigen die voornamelijk bij de schepping 
of vervaardiging van die goederen zijn gebruikt.
  Deze maatregelen worden uitgevoerd op kosten van de inbreukmaker, tenzij bijzondere redenen 
dit beletten.
  Bij de beoordeling van een vordering als bedoeld in het eerste lid, wordt rekening gehouden met 
de evenredigheid tussen de ernst van de inbreuk en de gelaste corrigerende maatregelen, alsmede 
met de belangen van derden.



37

Bijlage bij Octrooien in België – Een praktische leidraad, 2020

Herkomst

Publicatie

  § 3. Wanneer de rechter in de loop van een procedure een inbreuk vaststelt, kan hij, op verzoek 
van de partij die een vordering inzake namaak kan instellen, de inbreukmaker bevelen al hetgeen 
hem bekend is omtrent de herkomst en de distributiekanalen van de inbreukmakende goederen 
of diensten aan de partij die de vordering instelt mee te delen en haar alle daarop betrekking heb-
bende gegevens te verstrekken, voor zover die maatregel gerechtvaardigd en redelijk voorkomt.
  Eenzelfde bevel kan worden opgelegd aan de persoon die de inbreukmakende goederen op com-
merciële schaal in zijn bezit heeft, de diensten waardoor een inbreuk wordt gemaakt op commerci-
ele schaal heeft gebruikt, of op commerciële schaal diensten die bij inbreukmakende handelingen 
worden gebruikt, heeft verleend.
  § 4. De rechter kan bevelen dat zijn beslissing of de samenvatting die hij opstelt, wordt aangeplakt 
tijdens de door hem bepaalde termijn, zowel buiten als binnen de inrichtingen van de inbreukma-
ker en dat zijn vonnis of de samenvatting ervan in kranten of op enige andere wijze wordt bekend-
gemaakt, dit alles op kosten van de inbreukmaker.

HOOFDSTUK 3. -  Vergoeding van de schade geleden door de namaak.

Schadevergoeding

Forfaitair bedrag

Kwade trouw

Art. XI.335.
  § 1. Onverminderd paragraaf 3, heeft de benadeelde partij recht op de vergoeding van elke schade 
die hij door de inbreuk op een in artikel XI.334, § 1, eerste lid bepaald recht lijdt.
  § 2. Wanneer de omvang van de schade op geen andere wijze kan bepaald worden, kan de rechter 
de schadevergoeding in redelijkheid en billijkheid vaststellen op een forfaitair bedrag.
  De rechter kan, bij wijze van schadevergoeding, de afgifte bevelen aan de eiser van de inbreukma-
kende goederen, alsmede, in passende gevallen, van de materialen en werktuigen die voorname-
lijk bij de schepping of vervaardiging van die goederen zijn gebruikt en die nog in het bezit van de 
verweerder zijn. Indien de waarde van die goederen, materialen en werktuigen de omvang van de 
werkelijke schade overschrijdt, bepaalt de rechter de door de eiser te betalen opleg.
  In geval van kwade trouw kan de rechter, bij wijze van schadevergoeding, de afdracht bevelen 
van het geheel of een deel van de ten gevolge van de inbreuk genoten winst alsmede tot het af-
leggen van rekening en verantwoording dienaangaande. Bij het bepalen van de af te dragen winst 
worden enkel de kosten in mindering gebracht die rechtstreeks verbonden zijn aan de betrokken 
inbreukactiviteiten.
  § 3. In geval van kwade trouw kan de rechter de verbeurdverklaring uitspreken ten voordele van 
de eiser van de inbreukmakende goederen, alsmede, in passende gevallen, van de materialen en 
werktuigen die voornamelijk bij de schepping of vervaardiging van die goederen zijn gebruikt, en 
die nog in het bezit van de verweerder zijn. Indien de goederen, materialen en werktuigen niet 
meer in het bezit van de verweerder zijn, kan de rechter een vergoeding toekennen waarvan het 
bedrag gelijk is aan de voor de verkochte goederen, materialen en werktuigen ontvangen prijs. De 
aldus uitgesproken verbeurdverklaring slorpt de schadevergoeding op ten belope van de waarde 
van het verbeurdverklaarde.

Titel 10. -  Aspecten van gerechtelijk recht van de bescherming van intel-
lectuele eigendomsrechten

HOOFDSTUK 1. - Bevoegdheid inzake uitvindingsoctrooien en aanvullen-
de beschermingscertificaten.

Ondernemings-
rechtbank Brussel

Arbitrage

Ook ABC’s

Mededeling exploot 
nietigverklaring aan 
Dienst

1 maand na ontvangst 
in register

Art. XI.337.
  § 1. Onverminderd de bevoegdheid van het eengemaakt octrooigerecht bedoeld in artikel 32, 
eerste lid, van de Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht, neemt de onderne-
mingsrechtbank te Brussel kennis van alle vorderingen inzake octrooien of aanvullende bescher-
mingscertificaten, ongeacht het bedrag van de vordering.
  § 2. Is van rechtswege nietig elke met de bepalingen van de vorige paragrafen strijdige overeen-
komst.
  De bepalingen van dit artikel staan nochtans niet in de weg dat de geschillen betreffende het 
houderschap van een octrooiaanvraag of van een octrooi, de geldigheid of de inbreuk op een 
octrooi of betreffende de vaststelling van de in artikel XI.35 bedoelde vergoeding alsook die welke 
de licenties op octrooien betreffen, andere dan de gedwongen licenties, voor de scheidsgerechten 
gebracht worden.
   § 3. De bepalingen van paragrafen 1 tot en met 2 zijn mutatis mutandis van toepassing op aan-
vullende beschermingscertificaten. 

Art. XI.338.
  § 1. Elk exploot van betekening van een beslissing tot gehele of gedeeltelijke nietigverklaring 
van een octrooi of een aanvullend beschermingscertificaat op basis van artikel XI.57, wordt door 
de instrumenterende gerechtsdeurwaarder onmiddellijk in afschrift medegedeeld aan de Dienst.
  § 2. De Dienst kan vragen aan de griffier van de ondernemingsrechtbank te Brussel of tegen de 
beslissing nog verzet, hoger beroep of voorziening in cassatie mogelijk is.
  Als de procureur-generaal bevestigt dat tegen de beslissing geen verzet, hoger beroep en voor-
ziening in cassatie meer mogelijk is, schrijft de Dienst binnen een maand na ontvangst van deze 
bevestiging, het beschikkend gedeelte van deze beslissing over in het octrooidossier en wordt 
melding gemaakt van de beschikking in het register.


