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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. Dit jaar organiseert de Octrooicel 
drie interactieve infosessies in Vlaanderen en 
Wallonië, en twee online workshops 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
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De chemie en life sciences
is de onbetwiste innovatie-
kampioen van ons land. 
Met een recordbedrag 
van 5,5 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.

PATENTAANV 
RAGEN IN
2021

VAN DE TOTALE
INDUSTRIËLE R&D

982



Een IP-strategie heeft maar effect wanneer zij door het manage-
ment wordt erkend en wanneer zij goed is ingebed in de algeme-
ne bedrijfsstrategie. Wat bedoelen we daarmee? Hoe stelt u een 
IP-strategie op die past bij uw bedrijf en hoe implementeert u deze 
op zo’n manier dat u de doelstellingen van uw bedrijf effectief en 
doelgericht bereikt? 

In deze sessie lichten onze sprekers u het belang toe om de 
IP-strategie van uw bedrijf in te bedden in de algemene bedrijfs- 
strategie en wordt er een praktische case besproken.

Sprekers: 
• Hilde Schoofs, IP expert voor essenscia
• Sjors de Koning, Calysta octrooigemachtigde

IP-STRATEGIE IN FUNCTIE 
VAN DE BEDRIJFSSTRATEGIE

M O D U L E  1
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 21 maart 
3 Square Village
Rijvisschestraat 124
9052 Zwijnaarde

https://www.essenscia.be/event/workshop-octrooicel-module-1-ip-strategie-als-onderdeel-van-uw-bedrijfsstrategie/
https://www.essenscia.be/event/workshop-octrooicel-module-1-bescherming-van-bedrijfsgeheimen/


Wie zonder toestemming van de octrooihouder de geoctrooieerde 
uitvinding (commercieel) uitbaat, pleegt inbreuk op het octrooi. 
Wat is inbreuk nu precies? Wat kan en moet u doen als octrooi- 
houder of als vermeende inbreukmaker? Welke opties zijn er voor- 
handen naast het starten van een rechtszaak? Voor starters, kmo’s, 
snelgroeiende ondernemingen, maar ook grote bedrijven is het een 
“must” om te weten hoe om te gaan met inbreuk en hoe zich hier-
rond te organiseren.

In deze sessie lichten onze sprekers u de verschillende aspecten van 
inbreuk toe, zowel vanuit het standpunt van de octrooihouder als 
vanuit het standpunt van de vermeende inbreukmaker, en bespre- 
ken wij enkele praktische cases rond inbreuk in België.

Sprekers: Bart Laenen en Johan De Houwer, Arnold & Siedsma 
octrooigemachtigden

 9 mei
3 Square Village
Rijvisschestraat 124
9052 Zwijnaarde

INBREUK OP OCTROOIEN EN 
HET RECHTSSYSTEEM IN BELGIË

M O D U L E  2
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https://www.essenscia.be/event/workshop-octrooicel-module-2-inbreuk/
https://www.essenscia.be/event/workshop-octrooicel-module-2-digitale-processen-en-ie-uitdagingen/


Samen werken we aan een betere toekomst en hierin speelt ‘open 
innovatie’ een belangrijke rol. Wilt u de toegang tot de markt ver-
snellen, dan kan het nuttig zijn om samen te werken en toegang te 
krijgen tot technologieën/data van anderen. Licenties kunnen hier- 
in een belangrijke rol spelen. Wat zijn licenties?  Welke soorten  
licenties bestaan er? Hoe begint u eraan? En wat zijn de mogelijke 
valkuilen?

In deze sessie delen onze sprekers hun ervaring met betrekking tot 
het opstellen en onderhandelen van licenties, elk vanuit hun speci-
fieke standpunt (bedrijf/kennisinstelling). 

De sessie op 3 oktober wordt voorafgegaan door een rondleiding bij 
imec, het gerenommeerde onderzoekscentrum voor nano-elektro-
nica en digitale technologie in Leuven.

Sprekers: 
• Andre Clerix, IP directeur imec 
• Quentin Van Peteghem - Senior Legal Counsel - 
 Vaccines R&D, GSK

LICENTIES IN HET KADER 
VAN OPEN INNOVATIE

M O D U L E  3
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 3 oktober
Imec Tower
Remisebosweg 1
3001 Leuven (Heverlee)

https://www.essenscia.be/event/workshop-octrooicel-module-3-uitdagingen-voor-ip-in-samenwerking/
https://www.essenscia.be/event/workshop-octrooicel-module-3-laatste-nieuws-op-het-vlak-van-ie


“IP for dummies” is een basiscursus rond Intellectuele Eigendom 
(IE). De basis van IE kennen, kan een groot verschil maken voor 
een bedrijf. Iedereen die nieuwe producten of strategieën ontwik-
kelt en op de markt wil brengen moet weten:

1. Welke IE-rechten er bestaan, 
2. Op welke IE-rechten u een beroep kan doen, 
3. Welke bescherming ze bieden. Waartegen, waar en hoelang,
4. Hoe ze bekomen worden. Automatisch of na een (lange)  
 procedure,
5. Waar en hoe u kan nagaan welke IE-rechten anderen hebben.

Dit webinar wordt georganiseerd op vraag van onze leden en is vooral 
bestemd voor starters, kmo’s en bedrijven zonder eigen IP-expert. 
Voor anderen kan het een opfrisser zijn.

IP FOR DUMMIES: 
VOOR STARTERS EN ALS OPFRISSER

W E B I N A R  1
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 6 juni
NL sessie (Hilde Schoofs, 
IP expert essenscia)

 13 juni
EN session (Hilde Schoofs, 
IP expert essenscia)

https://www.essenscia.be/event/webinar-octrooicel-ip-for-dummies/
https://www.essenscia.be/fr/event/webinaire-cellule-brevets-ip-for-dummies/
https://www.essenscia.be/fr/event/workshop-cellule-brevets-module-3-dernieres-nouvelles-en-matiere-de-pi/
https://www.essenscia.be/fr/event/workshop-cellule-brevets-module-3-dernieres-nouvelles-en-matiere-de-pi/


Gezien de grote interesse in dit onderwerp, organiseren wij in 2023 
opnieuw een interactieve infosessie rond opzoekingen in octrooi-
databanken.
De wedloop tussen commerciële en vrije octrooidatabanken zorgt 
voor een kwaliteitsinjectie, meer data en een hogere gebruiksvrien-
delijkheid van die laatstgenoemde. Ongeacht deze positieve evolu-
tie binnen de vrije octrooidatabanken, blijft het een enorme uitda-
ging om relevante, volledige en precieze octrooidata te vinden in 
dit kluwen. Starters, kmo’s, snelgroeiende ondernemingen, maar 
ook grote bedrijven hebben behoefte aan snelle, juiste en liefst zo 
volledig mogelijke octrooidata voor hun commerciële activiteiten 
in een nationale en internationale context. Hoe kunnen we nagaan 
of bepaalde producten of productiewerkwijzen gecommercia-
liseerd mogen worden? Hoe komen we te weten of een nieuw ge-
bruik van een gekend bestanddeel toch nog octrooieerbaar is ?
In deze sessie zal Nico Deconinck, Attaché bij de Dienst Intellec-
tuele Eigendom (DIE) van de FOD Economie, het praktisch ge-
bruik van enkele vrije octrooidatabanken toelichten (voorname-
lijk Espacenet), hun beperkingen benadrukken aan de hand van 
een aantal praktische cases en enkele zoekstrategieën belichten. 
Verder kijken we ook naar nieuwe functies die de voorbij jaren zijn 
toegevoegd aan de vrije octrooidatabanken.

OPZOEKINGEN IN EEN 
OCTROOIDATABANK

W E B I N A R  2
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 14 november
NL sessie (Nico Deconinck)

 21 november
FR sessie (Nico Deconinck)

https://www.essenscia.be/event/webinar-octrooicel-opzoekingen-in-een-octrooidatabank/
https://www.essenscia.be/fr/event/webinaire-cellule-brevets-recherches-dans-une-base-de-donnees-brevets/
https://www.essenscia.be/fr/event/workshop-cellule-brevets-module-3-dernieres-nouvelles-en-matiere-de-pi/
https://www.essenscia.be/fr/event/workshop-cellule-brevets-module-3-dernieres-nouvelles-en-matiere-de-pi/


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

Met de steun van

Hoe inschrijven ?
U vindt het gedetailleerde programma op 
onze website, waar u zich ook kunt inschrijven
www.essenscia.be/octrooicel

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