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Woord vooraf
De stimulatie van innovatie en creativiteit is van cruciaal belang om
te concurreren in de kenniseconomie. Intellectuele eigendomsrechten zoals octrooien spelen een belangrijke rol bij de stimulatie
van innovatie aangezien ze de waarde van uitvindingen en de daaruit voorkomende investeringen beschermen. Uitvindingen geven
eveneens aanleiding tot nieuw onderzoeks- en ontwikkelingswerk,
dankzij de publicatie van octrooi-informatie.
Uw onderneming heeft er bijgevolg baat bij om tijdens de ontwikkeling en lancering van haar producten, diensten en processen, de
mogelijkheden van de intellectuele eigendomsrechten zo optimaal
mogelijk te benutten.
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Vooral bij kmo’s is er nog een gebrek aan de gepaste basiskennis en
strategie inzake de bescherming en valorisatie van hun innovaties.
Bovendien maken ze vaak nog geen gebruik van de gratis octrooidatabanken, een belangrijke bron van technische informatie.
De FOD Economie richtte als antwoord op deze noden de Octrooicellen
op, die de ondernemingen van hun sector sensibiliseren over de intellectuele eigendomsrechten en hun vragen beantwoorden. Sinds
2004 biedt de FOD Economie financiële steun aan de Octrooicellen
bij drie Collectieve Onderzoekscentra. Sinds 2011 is een vierde
Octrooicel bij een sectorfederatie opgestart.
De dienstverlening van de Octrooicellen wordt
door de ondernemingen die er beroep op
doen unaniem gewaardeerd. Waarom
zou u geen gebruik maken van deze
dienstverlening, die bovendien gratis is?
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1. Wat is een Octrooicel?
Een Octrooicel bestaat uit een ploeg van deskundigen die alle ondernemingen van haar sector, en in het bijzonder de kmo’s, bij
het beheer van hun intellectuele eigendom ondersteunt. Het is
een initiatief van de FOD Economie die de Octrooicellen financieel ondersteunt. De Octrooicellen bieden meer diensten aan dan
klassieke octrooi-informatie. De Octrooicellen zorgen voor zowel
collectieve als individuele begeleiding van de ondernemingen in
hun sector.
De Octrooicellen sensibiliseren en informeren de ondernemingen op collectieve wijze over het belang van intellectuele eigendomsrechten en een optimaal gebruik ervan tijdens het innovatieproces.
Daarnaast begeleiden de Octrooicellen de ondernemingen op individuele wijze bij het lanceren en beschermen van hun uitvindingen.
Ze ondersteunen hen eveneens bij het gebruiken van de kennis vervat in octrooien van derden, die in grote mate gratis raadpleegbaar
is via de octrooidatabanken.
De dienstverlening is gratis. Enkel bij vragen die verder gaan
dan de missie van de Octrooicellen en een meer diepgaande en
tijdrovende studie vereisen, kan u eventueel een bijdrage gevraagd worden.
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WIST U DAT

…

© eelnosiva@fotolia.com

6

U geen groo
tse uitvindin
gen moet o
vorens een
ntwikkelen
octrooi aan
alte vragen?
Een verbete
ring van een
bestaand pro
doende zijn
.
duct kan vo
lOctrooien
• Juridisch
e bescherm
ing van een
uitvinding
• Recht om
derden het
gebruik van
te verbiede
de uitvindin
n, of het sle
g
chts toe te
licentieovere
laten via ee
enkomst
n
• Bestrijdin
g van nama
ak
• Marketin
ginstrumen
t
De Octrooic
ellen biede
n u gratis
ondersteun
ing.

"De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige
werking van de goederen- en dienstenmarkt in België."

2. Welke intellectuele
eigendomsrechten?
De Octrooicellen informeren u vooral over de
volgende intellectuele eigendomsrechten:
• octrooien,
• merken,
• tekeningen en modellen,
• auteursrecht.
Daarnaast wordt aan de ondernemingen ook informatie verstrekt
over aanverwante zaken zoals i-Depot, geheimhoudingsverklaringen, de strijd tegen namaak, … Afhankelijk van de noden van de sector waaraan de Octrooicel verbonden is, kunnen de klemtonen en de
invulling van de activiteiten enigszins verschillen.
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3. Hoe informeren de Octrooicellen de
ondernemingen?
De Octrooicellen sensibiliseren en informeren de ondernemingen
op collectieve wijze:
• artikels in nieuwsbrieven of vakbladen publiceren,
• informatiesessies of workshops organiseren,
• informatieve website met een activiteitenagenda onderhouden.
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• op beurzen aanwezig zijn,

4. Hoe begeleidt uw Octrooicel
uw onderneming?
De deskundigen van de Octrooicellen beantwoorden
uw vragen over octrooien in het algemeen of over een
specifieke uitvinding.
Ze verrichten voor u ook verschillende soorten opzoekingen in octrooidatabanken:
• documentair onderzoek
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Wat? Opzoekingen naar de bestaande octrooien in een bepaald
technisch domein.
Waarom? U wilt nagaan of het basisidee van uw uitvinding
nieuw is, vooraleer u eraan werkt. U wilt immers de inbreuk op
octrooien van derden voorkomen of de hiaten ervan kennen.
• algemene opzoekingen
Wat? Een opzoeking naar bijvoorbeeld het octrooidocument
voor een specifieke uitvinding, de geldigheid van een bestaand
octrooi in een bepaald domein, de octrooien van een bepaalde
firma, … .
Waarom? U wilt een overzicht van welke uitvindingen waar en
door wie beschermd zijn met een octrooi.

© eelnosiva@fotolia.com

• technologiewacht
Wat? Regelmatig informatie uit een bepaald technisch domein
verzamelen op basis van nieuwe octrooien.
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Waarom? U wilt de stand van de techniek in een specifiek
technisch domein opvolgen.
• business intelligence
Wat? Het gebruik van octrooi-informatie bij zakelijke beslissingen:
-

Octrooistatistieken

-

Text mining: zonder precies te weten wat u zoekt, wilt
u de inhoudelijke kern van een grote hoeveelheid documenten (octrooien) achterhalen.

-

Patent mapping: u wilt de octrooien in een bepaald
technisch domein, over uw concurrenten, … grafisch in
kaart brengen.
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Waarom? U wilt de R&D-activiteiten van een sector meten,
de technische trends in kaart brengen, eventuele concurrenten opsporen, …

5. Wie helpt u?

Door de integratie van de Octrooicel in een sectorale organisatie kan de Octrooicel met een gedegen
sectorkennis uw vragen beantwoorden. Voor de technische ondersteuning in zeer specifieke domeinen doen
zij een beroep op technische experten.
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De deskundigen van de Octrooicellen hebben een
wetenschappelijke of juridische vorming.

6. De Octrooicellen
Octrooicel Textielindustrie

CENTEXBEL
Het Technisch en Wetenschappelijk Centrum voor de
Belgische Textielnijverheid
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Tel: + 32 9 220 41 51
patents@centexbel.be
http://www.centexbel.be/nl/octrooicel

Octrooicel Bouw

WTCB
Het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het
Bouwbedrijf
Tel: + 32 2 716 42 11
octrooi@bbri.be
http://www.octrooicel.be
@octrooicel

"De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige
werking van de goederen- en dienstenmarkt in België."

Octrooicel Technologische industrie

SIRRIS
Het Collectief Centrum voor de Belgische
Technologische Industrie
Tel: + 32 498 91 94 52
patent@sirris.be
http://ip.sirris.be
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Octrooicel Chemische industrie en Life Sciences

ESSENSCIA
Belgische Federatie van de Chemische Industrie
en van Life Sciences vzw
Tel: + 32 484 61 50 33
octrooicel@essenscia.be
http://www.essenscia.be/nl/octrooicel
Behoort uw onderneming niet tot een van deze vier sectoren en
heeft u vragen over intellectuele eigendom?
Neem in dat geval contact op met de Dienst voor de Intellectuele
Eigendom bij de FOD Economie (zie punt 8 voor de contactgegevens).

WIST U DAT…
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De octrooidatabanken interessant kunnen zijn, ook zonder de intentie tot octrooiaanvraag?
Iedereen die een interessant idee of een technische oplossing zoekt kan in de octrooidatabanken nuttige informatie
vinden. De verlening van een octrooi gaat immers gepaard
met de publicatie van gedetailleerde informatie over de geoctrooieerde uitvinding.

Databanken
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• Nagaan van de vrijheid tot exploitatie
• Bron van technische informatie
• Instrument voor technologiewacht (zie punt 4)

• Inspiratiebron

De toegang is gratis

"De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige
werking van de goederen- en dienstenmarkt in België."

7. Octrooicellen erkend als
PATLIB centra
Het PATLIB (PATent LIBrary) netwerk is een Europees netwerk
van octrooi-informatiecentra dat is uitgebouwd met de steun van
het Europees Octrooibureau (www.epo.org).
De volgende drie Octrooicellen zijn erkend als PATLIB centra:
• Octrooicel Textielindustrie - CENTEXBEL
• Octrooicel Bouw - WTCB
• Octrooicel Technologische Industrie - SIRRIS
Het
Belgisch
netwerk
van
PATLIB
centra
wordt
gecoördineerd door de Belgische Dienst voor de Intellectuele
Eigendom die deel uitmaakt van de FOD Economie, en is als volgt
samengesteld:
• de drie bovengenoemde Octrooicellen die verbonden zijn aan
de Collectieve Onderzoekscentra
• drie universitaire centra:
Universitair PATLIB centrum - Université de Mons
Universitair PATLIB centrum - Université Libre de Bruxelles
Universitair PATLIB centrum - Katholieke Universiteit
Leuven
• een regionaal centrum:
Regionaal PATLIB centrum - PICARRÉ
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8.

Contactgegevens van de
bevoegde diensten

Federale overheidsdienst Economie,
K.M.O., Middenstand en Energie


Subsidiërende en toezichthoudende dienst:
Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid
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Afdeling Kwaliteit en Innovatie
Dienst Normalisatie en Competitiviteit
North Gate – 5de verdieping – bureau 05B62
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel
T 02 277 80 20
F 02 277 54 42
E-mail octrooicellen@economie.fgov.be
Website http://economie.fgov.be/nl/
> Ondernemingen & Zelfstandigen
> Leven van een onderneming
> Ondersteuning en premies
> De Octrooicellen

"De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige
werking van de goederen- en dienstenmarkt in België."

Algemene Directie Regulering
en Organisatie van de Markt
Afdeling Immateriële Economie
Dienst voor de Intellectuele Eigendom
North Gate – contactpunt – bureau 00A40
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel
T 02 277 90 11
F 02 277 52 61
E-mail piie_doc@economie.fgov.be
Website http://economie.fgov.be/nl/
> Ondernemingen & Zelfstandigen
> Intellectuele Eigendom
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