
Doel van de dag

U de gelegenheid bieden uw vragen te stellen aan verschillende deskundigen op het gebied van innovatie en intellectuele eigendom om 

het potentieel van uw uitvindingen te vergroten. 

Verloop van deze sessie 

Alle deelnemers krijgen de kans om een persoonlijk gesprek te hebben met een of meerdere experts in de verschillende domeinen van 

intellectuele eigendom. Ook WTCB-adviseurs en juristen die gespecialiseerd zijn in contracten en fiscale materie zullen beschikbaar zijn 

voor vragen of info. Gezien de huidige gezondheidssituatie zullen de vergaderingen via TEAMS verlopen.

Bereid uw gesprek goed voor 

Wij willen de nadruk leggen op het interactieve karakter van deze sessies en zo de efficiëntie van de gesprekken verhogen. Wij vragen 

u dan ook om uw project in enkele woorden te beschrijven en ons de vragen door te geven die u wenst te behandelen. U kan hiervoor 

een mail sturen naar ocbc@bbri.be.

15 februari 2022: online via Teams

Informatiedag
Intellectuele eigendom 
Verhoog het potentieel van uw uitvindingen 

9u00 – 17u00

Persoonlijk gesprek 

via TEAMS

De organisatoren 

Het WTCB (Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf), Octrooicel (OCBC - centrum PATLIB), C-Tech 

• www.wtcb.be
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Voorbeelden van vragen

Bijkomende informatie

Gratis, verplichte inschrijving 
voor 20/01/2022. De inschrijving 
dient te gebeuren via de website 
www.wtcb.be (rubriek ‘Agenda’). 

Indien u verhinderd bent, kunt 
u zich laten vervangen door een 
collega. Gelieve ons vooraf te 
verwittigen indien u niet kunt 
deelnemen. 

François Vereni
BOIP 
T. +31 70 3491197

Alain Lambermont et 
Nico Deconinck
FOD Economie, DIE 
T. + 32 2 2778356 

De octrooicel van het WTCB 
(OCBC) 
Josse Jacobs
Stefan Danschutter
Damien Duvivier 
T. +32 2 716 42 11    
ocbc@bbri.be 

Doelgroep
Bent u een starter, een zaak-
voerder van een kmo, van een 
groot bedrijf, ontwerper, een 
onderzoeker of een ‘eenzame’ 
uitvinder, dan is deze infodag 
voor u bestemd.

OCTROOIEN 

Wat is een uitvindingsoctrooi? Wat zijn de voorwaarden om een aanvraag in te dienen? 

Welke voordelen zijn er verbonden aan de neerlegging van een octrooi? Wat is de 

levensduur van een octrooi? Wat is de kost voor de aanvraag van een octrooi? In geval 

van neerlegging, waar ben ik beschermd en waarvoor? Hoe kan ik weten of een 

uitvinding reeds beschermd werd door derden? Hoe kan ik vermijden om in de val te 

trappen van namaak? 

Deze vragen worden beantwoord door: Alain Lambermont/Nico Deconinck, DIE (Dienst 

voor Intellectuele eigendom- FOD Economie) en een medewerker van OCBC.

MERKEN, MODELLEN, i-DEPOT 

Wat is een merk of een model? Waar registreren en tegen welke prijs? Waarvoor dient 

dit? Wat gebeurt er als u uw merk of model niet beschermt? Hoe zoekt u een merk of 

model op? Welke internetsite kunt u hiervoor gebruiken ? Hoe raakt u wegwijs in de 

procedures? Welke voorzorgsmaatregelen moet u nemen? Waartoe dient het i-DEPOT en 

hoe moet dit worden toegepast? 

Deze vragen worden beantwoord door: François Vereni, BBIE (Benelux Bureau voor de 

Intellectuele eigendom) en een medewerker van OCBC.

JURIDISCHE ASPECTEN 

Hoe beschermt u uw informatie, gegevens, software en domeinnamen? Welk contract 

sluit u af met uw partners? Hoe uw intellectuele eigendom beheren en exploiteren? Hoe 

moet een licentieovereenkomst worden opgesteld? Hoe kunt u uw intellectuele 

eigendomsrechten afdwingen? Wat is het belang van vertrouwelijkheids- en niet-

concurrentiebedingen? 

Deze vragen worden beantwoord door: Jan-Diederik Lindemans, advocaat (Crowell & 

Moring LLP).

FINANCIERING OP HET VLAK VAN OCTROOIEN 

Welke ondersteuning kan het Vlaams Gewest bieden bij octrooiaanvragen? Voor wie? 

Welke stappen moet u hiervoor ondernemen? 

Deze vragen worden beantwoord door: Dimitri Devalck, SPW (voor Wallonië), Sebastian 

Serrano, Innoviris (voor het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest), Hans Haagdorens, Vlaio 

(voor Vlaanderen).

INNOVATIEONDERSTEUNING 

Ik wil een nieuw bouwproduct ontwikkelen, hoe kan het WTCB mij daarbij helpen? 

Welke samenwerkingsvormen bestaan er met een onderzoeksinstelling? Wat is er 

behalve de technische prestaties nog belangrijk om te evalueren? Is financiële steun 

mogelijk? Welke laboratoriumtests zijn relevant of zelfs verplicht voor mijn product? Is 

certificering van mijn product mogelijk? 

Voor een antwoord op die vragen staat een expert van het WTCB (Wetenschappelijk en 

Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf ) tot uw dienst.

Informatiedag
Intellectuele eigendom 
Verhoog het potentieel van uw uitvindingen 

http://www.wtcb.be
mailto:ocbc%40bbri.be?subject=

