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OCTROOICEL,
GRATIS EXPERTISE
BIJ DE BESCHERMING
VAN UW INNOVATIE
De Octrooicel van essenscia, opgericht in 2011,
is een permanent contactpunt waar bedrijven
uit de sector van de chemie, kunststoffen en life
sciences – in het bijzonder kmo’s – terechtkunnen
met al hun vragen in verband met intellectuele
eigendom. Ook dit jaar organiseert de Octrooicel
drie interactieve infosessies in Vlaanderen en
Wallonië om u te helpen uw innovatie maximaal
te beschermen en te valoriseren.

DIENSTVERLENING OP MAAT
Sensibiliseren en informeren van ondernemingen
over het belang van intellectuele eigendomsrechten
en een optimaal gebruik ervan tijdens het
innovatieproces
Persoonlijke begeleiding en advies op maat om een
strategie te ontwikkelen voor de bescherming van de
intellectuele eigendom in uw onderneming
Individuele ondersteuning op specifieke thema’s,
bijvoorbeeld via een analyse van de beschikbare
informatie in octrooidatabanken
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INNOVATIEKAMPIOEN

De chemie en life sciences
is de onbetwiste innovatiekampioen van ons land.
Met een recordbedrag
van 5,6 miljard euro
aan investeringen in R&D,
vertegenwoordigt de sector
twee derde van alle industriële
uitgaven in onderzoek
en ontwikkeling in België.
Deze sterke focus op innovatie
is de beste investering in
de toekomst van de sector.

946

PATENTEN
PER JAAR
VAN DE TOTALE
INDUSTRIËLE R&D
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ESSENSCIA
INNOVATION  AWARD
2022
essenscia organiseert dit jaar de vijfde editie van haar Innovation
Award en zet daarmee de spotlight op de innovatiekracht van de
chemie- en life sciencessector in België.
Deze prestigieuze award, de belangrijkste prijs voor industriële innovatie
in ons land, wil niet alleen toonaangevende innovatieprojecten in de kijker
zetten, maar ook Belgische bedrijven
en organisaties aanmoedigen om nog
meer te innoveren, en om hun intellectueel eigendom te beschermen.
Wie weet treedt u in de voetsporen van vorige winnaars Mithra, GSK, Agfa Graphics en Emulco &
BASF. En sleept u de prijs van 30.000 euro in de
wacht om de ontwikkeling van uw innovatieproject
een boost te geven.
De essenscia Octrooicel kan ondersteuning bieden
aan start-ups en kmo’s die aan de wedstrijd wensen
deel te nemen.

DIEN UW INNOVATIEDOSSIER IN VOOR 15 JUNI 2022

18 oktober

Prijsuitreiking in aanwezigheid van
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid
Square, Brussel
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MODULE 1

BESCHERMING VAN
BEDRIJFSGEHEIMEN
Bedrijfsgeheimen zijn een van de meest belangrijke vormen van
intellectuele eigendom. Het juridisch kader rond het beschermen
van bedrijfsgeheimen werd enkele jaren geleden geharmoniseerd
binnen de Europese Unie. Deze Europese wetgeving vereist dat
er aangepaste maatregelen genomen worden om de geheimhouding te vrijwaren. Er zijn echter weinig gerechtelijke uitspraken
rond wat precies aangepaste maatregelen zijn. Los daarvan is de
bescherming van bedrijfsgeheimen een uitdaging op praktisch
vlak. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de problematiek van werknemers die de onderneming verlaten.
In deze sessie krijgt u het juridische kader toegelicht en komt u
meer te weten over hoe er binnen dit kader gepaste en haalbare
maatregelen kunnen getroffen worden om bedrijfsgeheimen te
beschermen.
Spreker: Domien Op de Beeck, advocaat Bird & Bird

22 maart

3 Square Village
Rijvisschestraat 124
9052 Zwijnaarde

5

PROGRAMMA 2022

MODULE 2

DIGITALE PROCESSEN EN
UITDAGINGEN OP HET VLAK
VAN INTELLECTUEEL EIGENDOM
De digitale revolutie gaat onverminderd verder, ook in de chemieen life sciencesindustrie. Dit schept nieuwe opportuniteiten maar
houdt tegelijk ook nieuwe uitdagingen en risico’s in. Naast een
aanpassing van bedrijfsmodellen en strategieën vraagt deze trend
ook om het herdenken en aanpassen van de intellectuele eigendomsstrategie. Een van onze technologiewachten toonde echter
aan dat de octrooi-activiteit van chemie- en life sciencesbedrijven
in het grensgebied tussen chemie en software beperkt is. Zonder
twijfel heeft dit te maken met de bijzondere uitdagingen waarvoor
een IE-afdeling in een chemie- of life sciencesbedrijf komt te staan
in deze context.
In deze sessie zal een octrooigemachtigde u de huidige stand van
zaken toelichten met betrekking tot de bescherming van software
en in het bijzonder de mogelijkheden aantonen in de chemie en life
sciences. Daarnaast lichten enkele bedrijven uit de sector deze uitdagingen toe en geven ze aan hoe zij er mee omgaan.
Spreker: David Lesthaeghe, European & Belgian Patent Attorney
De Clercq&Partners

3 mei

3 Square Village
Rijvisschestraat 124
9052 Zwijnaarde
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MODULE 3

LAATSTE NIEUWS OP HET VLAK
VAN INTELLECTUEEL EIGENDOM
Op het vlak van intellectueel eigendom hebben het afgelopen jaar
enkele belangrijke ontwikkelingen plaatsgevonden. Zo is het gerechtelijk dispuut in Duitsland rond het ratificeren van de “Unified Patent Court” (“UPC”) beslecht in het voordeel van ratificatie
en intussen heeft Duitsland ook geratificeerd. In principe kan het
verdrag dus in werking treden zodra Duitsland zijn ratificatie-documenten deponeert. Sommigen verwachten dat de UPC midden
2022 in werking treedt.
In deze module geven sprekers van het advocatenkantoor Stibbe
u een stand van zaken en inzicht in hoe bedrijven in de chemie- en
life sciencessector zich hier best op voorbereiden.
Daarnaast komen de ontwikkelingen op het gebied van O&O-steun
via het Europese Horizon programma aan bod. Zo komt u meer
te weten over de nieuwe regels voor de bescherming en exploitatie van intellectueel eigendom dat in een samenwerking tussen
partners gebruikt en/of gegenereerd wordt.
Sprekers: Louis Bidaine, Philippe Campolini en Ignace Vernimme,
advocaten Stibbe

4 oktober

3 Square Village
Rijvisschestraat 124
9052 Zwijnaarde
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Hoe inschrijven ?
U vindt het gedetailleerde programma op
onze website, waar u zich ook kunt inschrijven
www.essenscia.be/octrooicel

Belgische federatie
van de chemische
industrie en
life sciences VZW
BluePoint
Auguste Reyerslaan 80
B – 1030 Brussel
+32 2 238 97 11
BE 0406 478 993
octrooi-brevet@essenscia.be
www.essenscia.be

Contact
DESPINA PAGALIS
Management Assistant
dpagalis@essenscia.be
T. 02 238 98 28

EDITH COUNE
Innovation Manager
octrooi-brevet@essenscia.be
T. 0475 90 15 10
Deze infosessies worden georganiseerd
naargelang de geldende coronamaatregelen.
De fysieke infosessies kunnen daarom
vervangen worden door online sessies.

Met de steun van
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