
Belgisch Octrooirecht en Octrooipraktijk 
Gedetailleerd Programma cursusjaar 2023. 
 
Les 1 : dinsdag 28 februari 2023 

JURIDISCHE BASIS OCTROOIRECHT, GELDIG OCTROOI IN BELGIE 
Eerst wordt de juridische basis voor het octrooirecht in België uitgelegd. De relatie tussen Belgische, 
Europese en internationale wetgeving wordt aangegeven. Ook de nakende wetgeving rond het 
Eenheidsoctrooi wordt behandeld. De verschillende bronnen en beslissingsorganen worden 
toegelicht.  
Daarna worden de verschillende wegen besproken om een octrooi geldig in België te verkrijgen. 
Hierbij wordt de Belgische octrooiwetgeving besproken via een thematische aanpak, met de nadruk 
op Belgische aspecten die verschillen van de Europese praktijk. Wetsartikelen, uitvoeringsbesluiten 
en procedures zijn samengebracht rond een bepaald thema. Thema’s zijn o.a.: Hoe kan men een 
octrooi in België verkrijgen via de internationale, Europese of nationale route: wat zijn de 
opeenvolgende stappen, welke talen zijn hierbij van belang, ... ? Welke formaliteiten dienen vervuld 
te worden? 
 
Les 2 : dinsdag 21 maart 2023 

AANVULLENDE BESCHERMINGSCERTIFICATEN, AANPASSINGEN, 
NIEUWHEIDSONDERZOEKEN, HERSTELMOGELIJKHEDEN, ... 
Aansluitend op de eerste les wordt de procedure tot het verkrijgen van octrooirechten in België 
verder besproken. Thema’s zijn o.a.: Wat zijn aanvullende beschermingscertificaten? Wat is de beste 
strategie voor het aanvragen van aanvullende beschermingscertificaten? Hoe past dit in het 
Eengemaakt Octrooigerecht (UPC)? 
Daarna worden bijzondere aspecten van de octrooiprocedure toegelicht. Thema’s zijn o.a.: Welke 
zijn de herstelmogelijkheden in de Belgische octrooiprocedure? Hoe en wanneer kunnen de 
beschrijving en/of de conclusies van een aanvraag of verleend octrooi gewijzigd worden? Welke 
nieuwheidsonderzoeken bestaan er en hoe kan men deze het best aanwenden bij het opbouwen van 
een octrooiportefeuille? Hoe best octrooiaanvragen afsplitsen? 
 
Les 3 : dinsdag 18 april 2023 

NIETIGHEID, INBREUK 
Waar de eerste twee lessen zich toespitsen op de juridische grondslag van het octrooirecht in België 
en de procedurele aspecten tot het verkrijgen van octrooien en aanvullende 
beschermingscertificaten, wordt in de derde les dieper ingegaan op meer inhoudelijke aspecten van 
het octrooirecht. Thema’s zijn o.a.: Hoe kan de octrooihouder geheel of gedeeltelijk afstand doen 
van zijn octrooi? Hoe eigendom- en gebruiksrechten op een octrooi veilig stellen? Hoe de geldigheid 
van een octrooi  betwisten? Wanneer is er sprake van inbreuk? Wat is de rol van de 
octrooigemachtigde hierbij?  
 
Les 4 : dinsdag 2 mei 2023 

OCTROOI ALS DEEL VAN HET VERMOGEN, VOORLOPIGE  JURIDISCHE MAATREGELEN 
In de voorgaande les werd o.a. gesproken over inbreuk, rechtsgeldigheid van het octrooi en het 
octrooi als onderdeel van het vermogen, waarbij dus geschillen met derden kunnen ontstaan. In deze 
les wordt ingegaan op de voorbereidende en voorlopige gerechtelijke stappen die een betrokken 
partij kon ondernemen in deze geschillen. De bevoegde rechtbank, de rollen van de advocaat, de 
octrooigemachtigde en de expert komen aan bod. Een overzicht van de meest relevante rechtspraak 
wordt gegeven. Ook de impact van het nakende Eengemaakt Octrooigerecht in het behandelen van 
deze octrooigeschillen komt aan bod. Welke voorbereidende gerechtelijke stappen kan de 
octrooihouder en/of de vermoedelijke inbreukmaker nemen? 



  
Les 5 : dinsdag 9 mei 2023 

OCTROOIGESCHILLEN TEN GRONDE, UNITAIRE RECHTBANK, DOUANE, ... 
In de voorgaande les werd gesproken over de voorbereidende en voorlopige gerechtelijke stappen 
die een betrokken partij kon ondernemen. In deze vijfde les wordt ingegaan op de verschillende 
procedures ten gronde bij octrooigeschillen. De bevoegde rechtbank, de rollen van de advocaat, de 
octrooigemachtigde en de expert komen aan bod. Een overzicht van de meest relevante rechtspraak 
wordt gegeven. De impact van het unitair octrooi in het behandelen van deze octrooigeschillen komt 
aan bod. De strafrechtelijke procedures worden toegelicht en de relatie met burgerlijke geschillen 
uitgeklaard. Ook de maatregelen die de octrooihouder kan nemen bij de douane worden besproken. 
 
Les 6:  
FOD Economie/DIENST IE, Brussel 
De Dienst Intellectuele Eigendom, verantwoordelijk voor de bescherming van intellectuele eigendom 
in België, maakt de deelnemers vertrouwd met haar werking. Onderwerpen zoals aanvraag, 
registratie, opzoekingen en vertegenwoordiging zullen aan bod komen. 
Aanvullend zal een lid van de examencommissie toelichten wat er van een kandidaat Belgische 
octrooigemachtigde wordt verwacht en wat de verschillende proeven inhouden. 
 
 
Deze cursus is een initiatief van de expertgroep Intellectuele eigendom van ie-net. 
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